


Dren

Řada Joalis Dren obsahuje soubory holografických obrazů a
rezonanční komplexy na bylinném základě určené k detoxikaci
mikrobiálních infekčních ložisek, dalších toxinů a emočních zátěží
v konkrétních tkáních a orgánech organismu. Dreny využívají také
metodu klíčů, takže s jejich pomocí můžeme rozbíjet i další ložiska
v různých částech organismu a pracovat velmi efektivně na
detoxikaci celých tkání.

Obsah 50 ml
Nenahrazují léky
a pestrou stravu

Joalis ArtiDren Klouby jsou jedním z nejčastějších míst, kde svá útočiště nachází celá řada toxinů.
Infekční ložiska mohou vést až k zánětům a následně typickým bolestem kloubů.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normálnímu stavu kloubů.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDART

60209
20% ethanol, rostliny: kopr vonný - plod (Anethum graveolens L.), šišák vroubkovaný - nať (Scutellaria galericulata
L.), artyčok kardový - nať (Cynara cardunculus L.), karbinec evropský - nať (Lycopus europaeus L.), rooibos
(Aspalathus linearis (Burm.f.) R.Dahlgren.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry
0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis AuriDren Ucho je citlivý orgán, který je velice často vystavován útokům toxinů. V celém
uchu můžeme nalézt řadu infekčních ložisek, která bývají často zodpovědná za
vznik zánětů, poruchy rovnováhy a dokonce i poruchy sluchu.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normálnímu stavu ucha.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDAUR

60213
20% ethanol, rostliny: jinan dvoulaločný - list (Ginkgo biloba L.), bukvice lékařská - nať (Betonica officinalis L.),
sedmikráska obecná - květ (Bellis perennis L.) v objemech 0,05 - 0,08 % od každé rostliny. Nutriční hodnoty ve
100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis BiliDren Potížemi spojenými se žlučníkem trpí většina populace. Výjimkou nejsou dokonce
ani velmi mladí lidé. Špatná životospráva, stres, infekční ložiska - to vše jsou věci,
které žlučníku škodí.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který pečuje o
normální stav žlučníku.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDBIL

60214
20% ethanol, rostliny: len setý - semeno (Linum usitatissimum L.), pelyněk pravý - nať (Artemisia absinthium L.),
kozlík lékařský - kořen (Valeriana officinalis L.), měsíček lékařský - květ (Calendula officinalis L.). Nutriční hodnoty
ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.
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Joalis CapiliDren Dokonce i vlasový váček může obsahovat mikrobiální ložiska. Je-li vlasový váček
poškozen, je rovněž ohrožen správný růst a vývoj vlasů, chlupů, vousů a obočí.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který pečuje o vlasy,
vousy a chlupy.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDCAP

60212
20% ethanol, rostliny: pupalka - semeno (Oenothera paradoxa), kopřiva dvoudomá - nať (Urtica dioica (L.), vinná
réva - list (Vitis vinifera (L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0,
rostliny 10ml.

Joalis Conectid Věděli jste, že vazivo patří mezi pojivové tkáně a můžeme jej nalézt prakticky ve
všech orgánech? Toxiny se proto mohou usadit kdekoli v těle a působit rozličné
problémy. Vazivo se v čínské medicíně pojí s játry, proto je důležité současně s
péčí o vazivo dbát také o dobrý stav jater.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální funkci vaziva.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDCON

96638
20% ethanol, rostliny: kopřiva dvoudomá - nať (Urtica diocia L.), jalovec obecný - plod (Juniperus communis L.),
řepík lékařský - nať (Argimonia eupatoria L.),  jírovec maďal - květ (Aesculus hippocastanum L.), kyselina
pantothenová (vitamin B5), kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová), cyanokobalamin (vitamin B12)

Joalis ColiDren Stav našich střev ve velké míře odpovídá stavu naší imunity. Proto je nesmírně
důležité dbát o jejich správnou funkci.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normálnímu stavu střev.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDCOL

60205
20% ethanol, rostliny: těhozev březový - list (Barosma betulina Bart. et Wend.), cibule zimní -cibule (Allium
fistulosum L.) jetel luční - květ (Trifolium pratense L.), kerblík třebule - list (Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.), kopr
vonný - plod (Anethum graveolens L.), máčka ladní - nať (Erynqium campestre L.), rhodiola - kořen (Rhodiola
rosea L.), sedmikráska obecná - květ (Bellis perennis L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ,
bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Cortex V mozkovém kmeni se nacházejí centra ovládající vegetativní a vitální funkce.
Toxická zatížení v této oblasti jsou velice častá a mohou mít za následek mnoho
rozličných a zdánlivě spolu nikterak nesouvisejících obtíží.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek přispívající k
normálnímu stavu mozkového
kmene.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDCTX

96637
Jinan dvoulaločný - list (Ginkgo biloba L.) - 1,25 mg, rakytník řešetlákový - plod (Hippophae rhamnodies L.) - 1,25
mg, černý rybíz - list (Ribes nigrum L.) - 1,25 mg, dobromysl obecná - nať (Origanum vulgare L.) - 1,25 mg,
vitaminy: nikotinamid (niacin) - 240 mg, thiamin hydrochlorid (vitamin B1) - 16,5 mg, cyanokobalamin (vitamin B12)
- 37,5 ug, ethanol 20% ad 50 ml.

Katalog výrobků - Dren strana 3



Joalis CorDren Srdce je pumpou našeho těla, proto bychom o něj měli náležitě pečovat. Jedině
takové srdce nám zajistí pevné zdraví a emocionální vitalitu. Toxiny mohou
napadat všechny části srdce, tedy perikard, myokard, endokard i nervový aparát.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální činnosti srdce. Zároveň
přispívá k normální psychické
činnosti.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDCOR

60200
20% ethanol, rostliny: libeček lékařský - nať (Levisticum officinale W.D.J.Koch), rozmarýn lékařský - nať
(Rosmarinus officinalis L.), rybíz černý - plod (Ribes nigrum L.), sléz maurský - květ (Malva mauritiana L.), šišák
vroubkovaný - nať (Scutellaria galericulata L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0,
cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis CraniDren Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek s obsahem
rostlinných výluhů, který pečuje o normální stav kostí.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDCRA

60237
20% ethanol, rostliny: galgán lékařský - kořen (Alpinia galanga L.), kopr vonný - plod (Anethum graveolens L.)
v objemech 0,01% obj.  od každé rostliny; vitaminy. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny
0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Cranium Nejdůležitějšími součástmi centrálního nervového systému jsou telencefalon,
diencefalon, prodloužená mícha a mezencefalon. Funkce CNS jsou pro život
nezbytné, je proto důležité, aby fungovaly správně.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
udržení normálního stavu
nervového systému.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XCRAN

96138
20% ethanol, rostliny: mateřídouška obecná - nať (Thymus serpyllum L.), bez černý - květ (Sambucus nigra L.),
kopřiva dvoudomá - nať (Urtica dioica L.), kontryhel obecný - nať (Alchemilla vulgaris L.). Nutriční hodnoty ve
100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis CutiDren Záněty kůže, mazových a potních žláz, ekzémy, akné a další kožní trápení sužují
mnohé z nás. Kůže a podkoží, v nichž jsou usazeny toxiny, mají značně omezené
možnosti revitalizace. Důkladnou detoxikací se kůže těchto toxinů postupně
zbavuje.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který optimalizuje
normální funkce organismu,
zejména pečuje o kůži.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDCUT

60230
20% ethanol, rostliny: přeslička rolní - nať (Equisetum arvense L.), pupalka dvouletá - semena (Oenothera biennis
L), libeček lékařský - nať (Levisticum officinale W.D.J.Koch) v objemech 0,05 - 0,08 % od každé rostliny. Nutriční
hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.
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Joalis EmoDren Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek, který přispívá k
normální psychické činnosti.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDEMO

60236
20% ethanol, rostliny: kopřiva dvoudomá - list (Urtica dioica L.), heřmánek pravý - květ (Matricaria recutita L.) v
objemech 0,01% obj. od každé rostliny; vitaminy. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0,
cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis FasciDren Fascie jsou vazivové blány pokrývající sval. Právě zde se však usazuje obrovské
množství toxinů, které mohou tvořit nebezpečná mikrobiální ložiska, jichž se
oslabený organismus jen těžko zbavuje. Tyto toxiny mohou způsobovat problémy
celému pohybovému aparátu.

Bylinný přípravek, který
normalizuje funkce pohybového
aparátu.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50ml obsahuje
XDFAS

96665
20% ethanol, nikotinamid (niacin) - 240 mg,  řebříček - nať (Achillea millefolium) - 1 mg, proskurník - list. (Althaea
oficinalis) -1mg, rozmarýn - list (Rosmarinus officinalis) - 1mg, violka trojbarevná - nať (Viola tricolor) - 1 mg, černý
bez - plod (Sambucus nigra) - 1mg, biotin, cyanokobalamin (vitamin B12)

Joalis Enternal Toxiny v enterickém (střevním) nervovém systému mohou způsobit střevní obtíže,
případně i při emocionální problémy, jako jsou deprese, melancholie, malá radost
ze života.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který optimalizuje
normální funkce organismu.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XENTR

11124
20% ethanol, rostliny: třezalka tečkovaná - nať (Hypericum perforatum L.), lípa malolistá - květ (Tilia cordata Mill.),
fenykl obecný - plod (Foeniculum vulgare Mill.), pampeliška lékařská - kořen (Taraxacum officinale auct. p.p. non
Wiggers). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis GasteDren Jen správně fungující žaludek nám zajistí dobré zažívání bez potíží. Infekční
ložiska v žaludku jsou však v dnešní uspěchané době velice častým jevem.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální činnosti žaludku.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDGAS

60228
20% ethanol, rostliny: heřmánek lékařský - květ (Matricaria recutita L.), lékořice lysá - kořen (Glycyrrhiza glabra L.),
meduňka lékařská - list (Melissa officinalis L.), zelí - list (Brassica oleracea c. capitata L.), bedrník anýz - plod
(Pimpinella anisum L.)v objemech 0,05 - 0,08 % od každé rostliny. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140
kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.
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Joalis Gynodren Toxicky zatížené gynekologické ústrojí může vést až k narušení funkce vaječníků,
vejcovodů, dělohy i pochvy; důsledkem mohou být poruchy plodnosti, záněty i
poruchy sexuálního života.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normálnímu stavu
gynekologického ústrojí.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDGYN

60207
20% ethanol, rostliny: estragon kořenný - list (Artemisia dracunculus L.), galgán lékařský - kořen (Alpinia
officinarium Hance), jírovec maďal - květ (Aesculus hippocastanum L.), svízel povázka - nať (Gallium mollugo L.), .
Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Hypotal Hypofýza ovlivňuje vegetativní systém a její správná funkce má zásadní vliv na
hormonální systém.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
udržení normálního stavu
organismu.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XHYPO

60239
"20% ethanol, rostliny: jinan dvoulaločný - list (Ginkgo biloba L.), ženšen pravý - kořen (Panax ginseng), damiana -
nať (Turnera diffusa Willd. ex J.A. Schultes ), maka - nať (Lepidium meyenii Walp.) , vitaminy B1, B3, B6, B12 a C,
vápník. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.
"

Joalis IK MIX Věděli jste, že vazivo patří mezi pojivové tkáně a můžeme jej nalézt prakticky ve
všech orgánech? Toxiny se proto mohou usadit kdekoli v těle a působit rozličné
problémy. Vazivo se v čínské medicíně pojí s játry, proto je důležité současně s
péčí o vazivo dbát také o dobrý stav jater.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek optimalizuje normální
funkce organismu.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XIKM

77523
20% ethanol, rostliny: jahodník obecný - list (Fragaria vesca L.), kozlík lékařský - kořen (Valeriana officinalis L.),
vřes obecný - nať (Calluna vulgaris L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0,
tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis InfoDren K1 Doplněk stravy, kapky s rostlinnými extrakty, optimalizující normální funkce
organismu.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDK1

60222
20% ethanol, rostliny: sléz maurský - květ (Malva mauritiana L.), lžičník lékařský - nať (Cochlearia officinalis L.).
Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.
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Joalis InfoDren K2 Doplněk stravy, kapky s rostlinnými extrakty, optimalizující normální funkce
organismu.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDK2

60223
20% ethanol, rostliny: sléz maurský - květ (Malva mauritiana L.), lžičník lékařský - nať (Cochlearia officinalis L.).
Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Infomin Správné vstřebávání minerálních látek a stopových prvků, které přijmeme
společně s potravou, je důležité pro kvalitní život.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek přispívající k normální
funkci organismu, zejména ke
správné funkci tenkého střeva.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDINF

96617
20 % ethanol, rostliny: jablečník obecný - nať (Marrubium vulgare L.), lípa - květ (Tilia ssp.), sporýš lékařský - nať
(Verbena officinalis L.), přesliška rolní - nať (Equisetum arvense L.), kopřiva dvoudomá - nať (Urtica dioica).

Joalis Infovit Správné vstřebávání vitamínů, které přijmeme společně s potravou, je důležité pro
kvalitní život.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek přispívající k normální
funkci organismu, zejména k
správné funkci tenkého střeva.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XINFO

96189
20% ethanol, rostliny: jablečník obecný - nať (Marrubium vulgare L.), lípa - list (Tilia ssp.), sporýš lékařský - nať
(Verbena officinalis L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny
10ml.

Joalis LiverDren Správná funkce jater je základem pevného zdraví nejen ve vyšším věku. Játra mají
funkci trávicí, ale i detoxikační. Představují rovněž místo výroby cholesterolu a
dalších pro tělo důležitých látek. Jsou poškozována infekčními záněty,
autoimunitními procesy a metabolickými poruchami.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá ke
správné činnosti jater.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDLIV

60201
20% ethanol, rostliny: jetel alpínský - květ (Trifolium alpestre L.), kopr vonný - plod (Anethum graveolens L.),
lomikámen vždyživý - nať (Saxifraga paniculata Mill.), majoránka zahradní - nať (Majorana hortensis Moench),
muškátovník vonný - květ (Myristica fragrans Houtt.), pór zahradní (Allium porrum L.), sedmikráska obecná - květ
(Bellis perennis L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.
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Joalis LmanDren Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek s obsahem
rostlinných výluhů, který normalizuje správné funkce lymfatického systému horní
části těla.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDLMA

60235
20% ethanol, rostliny: kozinec blanitý - nať (Astragallus membranaceus (Fisch ex Link.)), pšenice špalda (Triticum
spelta L.) v objemech 0,01% obj. od každé rostliny; vitaminy. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ,
bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Lymfatex Infekční ložiska v lymfatickém systému jsou zdrojem mikrobiálních toxinů, které
negativně ovlivňují nejen funkci tohoto systému, ale všechny orgány našeho
organismu.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který optimalizuje
normální funkce organismu.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XLYMF

36629
20% ethanol, rostliny: sója luštinatá (Glycine max (L.) Mer.), kozinec blanitý - nať (Astragallus membranaceus
(Fisch ex Link.)), pšenice špalda (Triticum spelta L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny
0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis MamaDren Změny na prsní žláze a bolestivé záněty v době kojení mohou mít na svědomí
mikrobiální ložiska, která o sobě dlouhé roky nedávala vědět.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který optimalizuje
normální funkce prsních žláz.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDMAM

60225
20% ethanol, rostliny: bazalka vonná - nať (Ocimum basilicum L.), rakytník řešetlákový - plod (Hyppophäe
rhamnoides L.) v objemech 0,05 - 0,08 % od každé rostliny. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ,
bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Mezeg Metabolity neboli produkty látkové přeměny mohou v organismu napáchat velké
škody. Především metabolity glutenu, cukru a kaseinu mohou být pro organismus
velice agresivní a u mnohých jedinců vyvolávají řadu nepříjemných potíží.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normálnímu energetickému
metabolismu.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XMEZE

36894
20% ethanol, rostliny: maliník obecný - plod (Rubus idaeus, L.), šalvěj lékařská - nať (Salvia officinalis, L.), bez
černý - květ (Sambucus nigra, L), lípa malolistá - květ (Tilia cordata, Mill.), kopřiva dvoudomá - nať (Urtica dioica,
L.)v koncentracích 0,01 % obj. od každé rostliny. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0,
cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Katalog výrobků - Dren strana 8



Joalis MuscuDren Nejen sportovci, ale také ostatní lidé dobře vědí, jak nepříjemné je mít zatuhlé nebo
naopak ochablé svaly. Za tyto potíže mohou mnohé faktory - špatné držení těla,
málo fyzického pohybu, ale také škodlivé toxiny, které se ve svalech usazují.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který pečuje o svaly.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDMUS

96613
20 % ethanol, rostliny: lékořice lysá - kořen (Glycyrrhiza glabra L.), kopřiva dvoudomá - nať (Urtica dioica L.),
levandule lékařská - květ (Lavandula angustifolia Mill.), mateřídouška úzkolistá - nať (Thymus serpyllum L.), violka
trojbarevná - nať (Viola Tricolor L.)

Joalis NeuroDren Periferní nervový systém je pro život nepostradatelný. Zatímco jednu jeho část,
tzv. somatický nervový systém, dokážeme mít vědomě pod kontrolou, druhou část
zvanou vegetativní nervový systém už vůlí ovlivnit nedokážeme. Škodlivé toxiny
velice rády útočí na obě tyto části periferního nervového systému a způsobují
mnoho nepříjemných i závažných poruch.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální funkci nervového
systému.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDNEU

60208
20% ethanol, rostliny: bukvice lékařská - nať (Betonica officinalis L.), sedmikráska obecná - květ (Bellis perennis
L.), vrbovka úzkolistá - nať (Epilobium  angustifolium L.), ostružník křovitý - list (Rubus fruticosus L. ), řeřicha setá -
nať (Lepidium sativum L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny
10ml.

Joalis OkulaDren Toxiny mohou způsobovat poruchy funkce oka a záněty v jeho tkáních.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který pečuje o oči.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDOKU

60218
20% ethanol, rostliny: světlík lékařský - nať (Euphrasia rostkoviana Hayek), borůvka černá - plod (Vaccinium
myrtillus L.), ostružiník křovitý - plod, list (Rubus fruticosus L. agg), maliník obecný - plod (Rubus idaeus L.) v
objemech 0,05 - 0,08 % od každé rostliny. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry
0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis OmanDren Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek s obsahem
rostlinných výluhů, který normalizuje funkce drobných kostí rukou.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDOMA

60233
20% ethanol, rostliny: galgán lékařský - kořen (Alpinia galanga L.), kopr vonný - plod (Anethum graveolens L.)
v objemech 0,01% obj.  od každé rostliny; vitaminy. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny
0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.
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Joalis OpedDren Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek s obsahem
rostlinných výluhů, který normalizuje funkce drobných kostí nohou.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDOPE

60234
20% ethanol, rostliny: galgán lékařský - kořen (Alpinia galanga L.), kopr vonný - plod (Anethum graveolens L.)
v objemech 0,01% obj.  od každé rostliny; vitaminy. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny
0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis OroDren V dutině ústní sehrávají důležitou roli zejména zuby, jazyk a dásně. Infekční ložiska
v této oblasti mohou vést k poruchám funkce a k zánětům uvedených tkání.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který pečuje o ústní
dutinu.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDORO

60216
20% ethanol, rostliny: lékořice lysá - kořen (Glycyrrhiza glabra L.), hřebíčkovec kořenný - květ (Syzygium
aromaticum (L.) Merr. et Perry), svízel povázka - nať (Gallium mollugo L.) v objemech 0,05 - 0,08 % od každé
rostliny. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis OsteoDren Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek, který přispívá k
normálnímu stavu kostí.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDOST

60210
20% ethanol, rostliny: rostliny: pupalka dvouletá - semena (Oenothera biennis L), galgán lékařský - kořen (Alpinia
galanga L.), kopr vonný - plod (Anethum graveolens L.) v objemech 0,05 - 0,08 % od každé rostliny. Nutriční
hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis PankreaDren Na stavu slinivky se nejvíce podepisuje dlouhodobý stres a také toxiny, které se v
ní mohou ukládat. Na špatnou funkci slinivky upozorní potíže trávicí i metabolické.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální činnosti slinivky.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDPAN

60227
20% ethanol, rostliny: jestřabina lékařská - nať (Galega officinalis L.), fazol obecný - lusk (Phaseolus vulgaris L.),
pampeliška lékařská - kořen (Taraxacum officinale Web. in W.), borůvka černá - listy a nať (Vaccinium myrtillus L.),
celer vonný - semena (Apium graveolens L.), pískavice řecké seno - semena (Trigonella foenum-graecum L.) v
objemech 0,05 - 0,08 % od každé rostliny. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry
0, tuky 0, rostliny 10ml.
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Joalis ProstaDren Zvětšení prostaty vede k častému močení a potížím s močením. Podporuje
normální stav močového měchýře a celkově i funkci močového systému. Jedná se
o nehormonální přípravek bez vedlejších účinků.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který optimalizuje
funkce prostaty.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDPRO

60231
20% ethanol, rostliny: třapatka nachová - květ (Echinacea puprpurea L.), tolice setá - nať (Medicago sativa L.),
vrbovka horská - květ (Epilobium montanum L.) v objemech 0,05 - 0,08 % od každé rostliny. Nutriční hodnoty ve
100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis RespiDren Dýchací ústrojí - to nejsou pouze plíce. Patří sem také nosní průduchy,
průdušnice, průdušky a řada dalších orgánů. Dýchací ústrojí je útokům toxinů
vystavováno nejčastěji a následky bývají velice nepříjemné

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který normalizuje
funkce dýchacího systému.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDRES

60203
20% ethanol, rostliny: jírovec maďal - kůra (Aesculus hippocastanum L.), jírovec maďal - květ (Aesculus
hippocastanum L.), kerblík třebule - list (Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.), proskurník lékařský - kořen (Althaea
officinalis L.),rozmarýn lékařský - nať (Rosmarinus officinalis L.), šťovík tupolistý - kořen (Rumex obtusifolius L.),
turan kanadský - nať (Erigeron canadensis L.), tužebník červený - nať (Filipendula rubra (Hill) B.L.Robins.) kočičí
dráp (Uncaria tomentosa). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny
10ml.

Joalis Supraren Chronický stres značně oslabuje normální funkce nadledvin, jejichž úkolem je
produkovat důležité hormony, které nám pomáhají tento stres zvládat. Dlouhodobý
stres plodí toxiny, které nadledviny výrazně poškozují.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální funkci nadledvin.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XSUPR

36650
20% ethanol, rostliny: kozlík lékařský - kořen (Valeriana officinalis L.), ženšen pravý - kořen (Panax ginseng L.),
hloh jednosemenný - plod (Crataegus monogyna Jacq.) v koncentracích 0,01 % obj.  od každé rostliny, vitamin B1
(thiamin) 11,2 mg, vitamin B12 (cyanokobalamin) 8 ?g. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ,
bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis TesteDren Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek, který přispívá k
udržení normálního stavu varlat a nadvarlat.
V mužských pohlavních orgánech se velice často usazují kromě mikrobiálních
toxinů také toxiny z kovů a chemikálií! Pozn.: Tento preparát nedodává do
organismu žádné hormony.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDTES

60217
20% ethanol, rostliny: kotvičník zemní - kořen (Tribulus terrestris L.), jírovec maďal - kůra (Aesculus
hippocastanum L.), jírovec maďal - květ (Aesculus hippocastanum L v objemech 0,05 - 0,08 % od každé rostliny.
Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.
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Joalis ThyreoDren Štítná žláza se mimo jiné se spolupodílí na správné činnosti hormonálního
systému. Toxické zátěže a následné záněty mohou tuto důležitou činnost do
značné míry omezit. Pozn.: Tento preparát nedodává do organismu žádné
hormony.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
udržení normálního stavu štítné
žlázy.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDTHY

60229
20% ethanol, rostliny: chaluha bublinatá (Fucus vesiculosus), violka rolní - nať (Viola arvensis Murray), lékořice
lysá - kořen (Glycyrrhiza glabra L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky
0, rostliny 10ml.

Joalis TonsilaDren Mandle, především patrové a hltanové, bývají častým zdrojem infekcí a
mikrobiálních toxinů. K tomu, aby mohly mandle fungovat správně, je velice
důležité je od těchto nánosů pravidelně očišťovat.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
udržení normálního stavu
mandlí.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDTON

60226
20% ethanol, rostliny: třapatka nachová - květ (Echinacea purpurea L.), divizna velkokvětá - květ, nať (Verbascum
densiflorum Bertol.), pískavice řecké seno - semena (Trigonella foenum-graecum L.), proskurník lékařský - nať,
květ (Althaea officinalis L.) v objemech 0,05 - 0,08 % od každé rostliny. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140
kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis UnquiDren Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek, který pečuje o
nehtová lůžka.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDUNQ

60215
20% ethanol, rostliny: pupalka - semeno (Oenothera paradoxa), kopřiva dvoudomá - nať (Urtica dioica (L.), vinná
réva - list (Vitis vinifera (L.), rakytník řešetlákový - semeno (Hippophae rhamnoides (L.). Nutriční hodnoty ve 100ml:
energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis UrinoDren Rovněž přispívá k normální psychické činnosti.
Infekce močových cest může probíhat od banálního, nenápadného zánětu, kterého
si člověk ani nemusí všimnout, až po nebezpečné hnisání ohrožující ledviny.
Infekce močových cest se může objevit jedenkrát za život a zase zmizet, může se
však také opakovaně vracet.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální funkci ledvin a
močových cest.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDURI

60204
20% ethanol, rostliny: lnice květel - nať(Linaria vulgaris Mill.), pasuchaca (Geranium dielsianum Knuth.), brusinka
obecná (Vaccinium vitis-idaca). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0,
rostliny 10ml.
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Joalis VasoDren Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek, který přispívá k
normálnímu stavu arteriální stěny.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDVAS

60232
20% ethanol, rostliny: temnoplodec černoplodý - plod (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott), vinná réva - list (Vitis
vinifera L.), koriandr setý - plod (Coriandrum sativum L.), pohanka obecná - nať (Fagopyrum esculentum Moench),
vilín virginský - kůra (Hamamelis viriginiana L.), kopřiva dvoudomá - nať (Urtica dioica L.) v objemech 0,01 % od
každé rostliny; vitaminy. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny
10ml.

Joalis Vegeton Vegetativní nervový systém snadno podléhá špatné energii, která je do organismu
vysílána při přítomnosti toxinů. Toto nervstvo je zodpovědné za nepříjemné pocity
neurotického původu a za bolest a nelze jej ovlivnit vůlí

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální činnosti nervového
systému.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XVEGE

96184
20% ethanol, rostliny: bukvice lékařská - nať (Betonica officinalis L.), sedmikráska chudobka - květ (Bellis
perennis), vrbovka úzkolistá - nať (Epilobium angustifolium L.), ostružník křovitý - list (Rumex obtusifolius), řeřicha
setá - nať (Lepidum sativum). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0,
rostliny 10ml.

Joalis VelienDren Podle čínského pentagramu má slezina přímý vliv na tvorbu hlenu a nejvíce ji ničí
emoce zvaná starostlivost a zodpovědnost. Značně se podílí na správném stavu
imunity a hormonálního systému.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální funkci sleziny.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDVEL

60206
"20% ethanol, rostliny: cesmína paraguayská - list (Ilex paraguariensis St. Hill.), plavuň vidlačka - nať(Lycopodium
clavatum L.), pór zahradní - nať (Allium porrum L.), puškvorec obecný - kořen (Acorus calamus L.), rozmarýn
lékařský - nať (Rosmarinus officinalis L.), lapacho (Tabebuia impetiginosa), šťovík tupolistý - kořen (Rumex
obtusifolius L.), všedobr horní - kořen (Imperatoria ostruthium L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580
kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.
"

Joalis VenaDren Toxická ložiska v žilním systému mohou být příčinou zánětů žil a dalších
komplikací. Při důkladné detoxikaci je třeba věnovat se nejen výstelce žil, ale i
svalovině, elastické vrstvě žil a žilním chlopním. Jedině zdravé a pružné cévy
mohou zajistit správný pohyb krve v žilním systému, díky němuž nebude docházet
k otokům, špatnému prokrvení, křečím nebo křečovým žilám.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který optimalizuje
normální funkce organismu.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDVEN

60220
20% ethanol, rostliny: třapatka nachová - květ (Echinacea purpurea L.), jinan dvoulaločný - list (Ginkgo biloba L.),
borůvka černá - listy a nať (Vaccinium myrtillus L.), ostružiník křovitý - plod, list (Rubus fruticosus L. agg), maliník
obecný - plod (Rubus idaeus L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0,
rostliny 10ml.
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Joalis VerteDren Ani kosti a vazivové obaly nejsou uchráněny před toxiny. Také v těchto místech se
mohou tvořit toxická ložiska, která mají velice negativní dopad na celý lidský
organismus. Toxiny mohou poškodit například i neurony uložené v míše, které
jsou velmi důležité pro řízení vegetativních funkcí organismu a jejichž nesprávné
fungování může vyústit až v různé druhy poruch periferního nervového systému.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normálnímu stavu obratlů
páteře.

CENA: 373 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDVER

60238
20% ethanol, rostliny: galgán lékařský - kořen (Alpinia galanga L.), kopr vonný - plod (Anethum graveolens L.)
v objemech 0,01% obj.  od každé rostliny; vitaminy. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny
0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.
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Komplex - lihový nosič

Řada preparátů Joalis Komplex je výsledkem mnohaletého
výzkumu firmy Joalis. Jejich blahodárné působení na lidský
organismus pokládáme za celosvětově ojedinělé. Komplex v sobě
obsahuje aktivní látky léčivých rostlin a nese holografické
informace o mikrobiálních, anorganických a emočních zátěžích. Je
užíván jako doplněk stravy, a proto nepůsobí negativně, je-li
aplikován v přiměřené míře. Přípravek je možné kombinovat s léky
i vitaminy.

Obsah 25 nebo 50 ml
Nenahrazují léky
a pestrou stravu

Joalis Achol Vysoký cholesterol dokáže v lidském organismu napáchat nenapravitelné škody.
Ucpání cév cholesterolovými usazeninami může vést k celé řadě závažných
kardiovaskulárních chorob. Zdravým životním stylem mu však většinou lze
úspěšně předcházet.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
udržení normálních krevních
hodnot.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XACHO

60240
"20% ethanol, rostliny: chmel otáčivý - šištice (Humulus lupulus L.), bazalka posvátná - nať (Ocimum sanctum L.),
jitrocel vejčitý - semeno (Plantago ovata Forssk.), marhaník granátový - plod (Punica granatum L.), vitamin B3, L-
karnitin, inulin, polykosanol. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0,
rostliny 10ml.
"

Joalis AkneDren Za příčiny akné jsou považovány poruchy metabolismu, ale i psychické nebo
hormonální poruchy.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který pečuje o
pokožku.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDAKN

60211
20% ethanol, rostliny: čajovník čínský - list (Camelia sinensis (L.) Kuntze), len užitečný - semeno (Linum
usitatissimum (L.), rakytník řešetlákový - semeno (Hippophae rhamnoides (L.), tymián obecný - nať Thymus
vulgaris (L.), kopřiva dvoudomá - nať Urtica dioica (L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ,
bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.
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Joalis Analerg Alergií trpí čím dál tím více lidí, zejména dětí. Postihnout však mohou kohokoli, bez
rozdílu věku. Alergický zánět se nejčastěji usazuje v dýchacích cestách, kůži a
centrálním nervovém systému.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který optimalizuje
funkce dýchacího ústrojí.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XALER

96015
20% ethanol, rostliny: kopřiva dvoudomá - list (Urtica dioica L.) - list, libeček lékařský - nať (Levisticum officinale
Koch), rozmarýn lékařský - nať (Rosmarinus officinalis L.), rybíz červený - plod (Ribes rubrum L.). Nutriční hodnoty
ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Angin Mandle jsou velmi často vystavovány škodlivým toxickým vlivům.
Patrové mandle bývají velmi často zasaženy toxiny, vinou kterých může docházet k
opakovaným zánětům. Z těchto potíží se může postupně vyvinout chronická
angína, která značně oslabuje reakce imunitního systému.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normálnímu stavu patrové
mandle.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XANGI

96014
20% ethanol, rostliny: chmel otáčivý - šištice (Humulus lupulus L.), jitrocel kopinatý - list (Plantago lanceolata L),
jetel luční - květ (Trifolium pratense L.), jahodník obecný - list (Fragaria vesca L.), dobromysl obecná - nať
(Origanum vulgare L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny
10ml.

Joalis Astmex Toxiny, které se usazují v dýchacím ústrojí, mohou mít spojitost s dýchacími
obtížemi.
Na rozvoji astmatu se podílí celá řada negativních vlivů: ovzduší, stres, toxické
zátěže. Jedná se o jednu z nejrychleji se rozšiřujících chorob, při níž trpí celý
dýchací systém. Astmatici bývají většinou odkázání na celoživotní užívání
kortikoidních léků, které však přináší i mnohá zdravotní rizika.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
udržení normálního stavu
dýchacího ústrojí a nervové
tkáně.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XASTM

96466
20% ethanol, rostliny: prvosenka jarní (Primula veris L.), mateřídouška obecná (Thymus serpyllum L.), slez lesní
(Malva sylvestris L.), kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris L.s.str.), tymián obecný (Thymus vulgaris L.). Nutriční
hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Autoimun Autoimunita je v detoxikaci chápána jako porucha řízení imunity centrálním
nervovým systémem. Imunitní systém v podstatě začne napadat sám sebe. Je-li
imunita správně nastavena a není zatížena jinými vlivy, k takovým problémům
nedochází.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který optimalizuje
funkce organismu.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XAUTO

96185
20% ethanol, rostliny: konopáč purpurový - nať (Eupatorium purpureum L.), rosnatka okrouhlolistá - nať (Drosera
rotundifolia L.), hořec žlutý - kořen (Gentiana lutea L.), jitrocel kopinatý - list (Plantago lanceolata L.), smetanka
lékařská - kořen (Taraxacum Weber ex F.H.Wigg.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny
0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.
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Joalis BetaDren Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek, který přispívá k
normálnímu energetickému metabolismu.
Zejména špatné fungování metabolismu cukrů je velice rozšířené. Poruchy
metabolismu cukru však nemusí způsobovat jen výkyvy v hladině cukru. Pozn.:
Nejde o řešení diabetes mellitus I. typu!

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDBET

60219
20% ethanol, rostliny: artyčok zeleninový - list (Cynara scolymus L.), bez černý - květ (Sambucus nigra L.),
pískavice řecké seno - semeno (Trigonella foenum-graecum L.), brusnice borůvka - plod (Vaccinium myrtillus L.).
Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Candid Přemnožení plísní má mnoho příčin, například špatný metabolismus cukru.
Nadměrné množství plísní se může negativně projevit v kterémkoliv orgánu. V
dnešní době se jedná o velice častý problém především u žen.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který optimalizuje
normální funkce organismu.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XCAND

96572
20% ethanol, rostliny: karbinec evropský - nať (Lycopus europeus L.), rozmarýn lékařský - nať (Rosmarinus
officinalis L.), plavuň vidlačka - nať (Lycopodium clavatum L.), sporýš lékařský - nať (Verbena officinalis L.), ibišek
růžový. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Colon Některé toxické zátěže, především kasein, gluten a těžké kovy, mohou vážně
narušovat funkce tenkého i tlustého střeva.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální činnosti střev.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XCOLO

96516
20% ethanol, rostliny: len setý - semeno (Linum usitatissimum L.), kontryhel obecný - nať (Alchemilla vulgaris L.),
ostropestřec mariánský - semeno (Silybum marianum (L.)Gaertn.), rakytník řešetlákový - plod (Hippophae
rhamnoides L.), podběl lékařský - květ (Tussilago farfara L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ,
bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Depreson Deprese si nevybírají - mohou postihnout kohokoliv a kdykoliv. Stavy deprese
dokáží člověka vyčlenit z normálního života. Odhaduje se, že depresemi nejvíce
trpí ženy, lidé seniorského věku a střední generace. Deprese postihuje také stále
více mladých lidí.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá ke
snížení míry únavy a vyčerpání
a má blahodárný vliv na
normální psychickou činnost.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDEPR

36639
20% ethanol, rostliny: violka trojbarevná - nať (Viola tricolor L.), benedikt lékařský - nať (Cnicus benedictus L.),
kozlík lékařský - kořen (Valeriana officinalis L.), krušina olšová - kůra (Frangula alnus Mill.), řepík lékařský - nať
(Agrimonia eupatoria L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny
10ml.
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Joalis Deuron Infekce močových cest může probíhat od banálního, nenápadného zánětu, kterého
si člověk ani nemusí všimnout, až po nebezpečné hnisání ohrožující ledviny.
Infekce močových cest se může objevit jedenkrát za život a zase zmizet, může se
však opakovaně vracet.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který optimalizuje
normální funkci močového
systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDEUR

96558
20% ethanol, rostliny: máta peprná - list (Mentha piperita L.), oves setý - semeno (Avena sativa L.), mařinka vonná
- nať (Galium odoratum (L.) Scop.), schizandra čínská - plod (Schizandra chinensis (Turcz.) Baill.),  jitrocel
kopinatý - list (Plantago lanceolata L.. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0,
tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Ekzemex Ekzém je chronický svědivý kožní zánět (dermatitida). Zánět je neinfekční a může
být alergického i nealergického původu. Zejména alergický ekzém však bývá velmi
častý.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který pečuje o
pokožku.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XEKZE

96190
20% ethanol, rostliny: řepík lékařský - nať (Agrimonia eupatoria L.), rakytník řešetlákový - plod (Hippophae
rhamnoides L:), slivoň trnka - květ (Prunus spinosa L.), jalovec obecný - plod (Juniperus communis L.), přeslička
rolní - nať (Equiserum arvense L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0,
rostliny 10ml.

Joalis Epigen Toxiny v organismu mohou způsobovat epigenetické změny.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální činnosti organismu.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XEPIG

96559
20% ethanol, rostliny: čajovník čínský - list (Camelia sinensis (L.) Kuntze), bez černý - plod (Sambucus nigra L.),
kopřiva dvoudomá - nať (Urtica dioica L.), lapačo - kůra (Tabebuia impetiginosa), borůvka černá - plod (Vaccinium
myrtillus L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Fatig Únava postihuje téměř každého z nás. Zejména na počátku jara se cítíme vyčerpaní
a bez energie. Někteří jedinci však trpí stálou únavou, která svou drtivou silou ničí
lidský organismus. Člověk se cítí vyčerpaný, nedokáže se soustředit a velmi
snadno onemocní.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který optimalizuje
normální funkce organismu a
přispívá ke snížení míry únavy a
vyčerpání.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XFATI

96176
20% ethanol, rostliny: máta peprná - list (Mentha piperita L.), svízel vonný (Galium odoratum (L.)Scop.), bříza
bělokorá - list (Betula pendula Roth.), lopuch větší - kořen (Arctium lappa L.), maliník obecný - plod (Rubus idaeus
L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Katalog výrobků - Komplex - lihový nosič strana 18



Joalis Fluorex Ženské pohlavní orgány jsou vystavovány častým útokům toxinů, které mohou
způsobovat akutní i chronické gynekologické obtíže.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který pečuje o ženy.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XFLUO

96589
20% ethanol, rostliny: jahodník obecný - list (Fragaria vesca L.), mochna nátržník - kořen (Potentilla erecta (L.)
Raeusch.), šalvěj lékařská - list (Salvia officinalis L.), vrbovka malokvětá - nať (Epilobium parviflorum Schreb.),
měsíček  lékařský - květ (Calendula officinalis L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0,
cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Gastex Žaludeční potíže se mohou vázat k mnoha rizikovým faktorům: bakteriální infekce,
nezdravý životní styl, některá závažnější onemocnění, . Za vznik žaludečních potíží
je odpovědný také stres, zejména ten chronický.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální činnosti žaludku.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XGAST

96590
20% ethanol, rostliny: lnice květel - nať (Linaria vulgaris Mill.), čertkus luční - oddenek (Succisa pratensis Moench),
karbinec evropský - nať (Lycopus europaeus L), žindava evropská - nať (Sanicula europaea L.), kakos smrdutý -
nať (Geranium robertianum L.), kopr vonný - plod (Anethum graveolens L.), svízel vonný - nať (Galium odoratum
(L.) Scop.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Hepar Správná funkce jater je základem zdraví nejen ve vyšším věku. Játra mají funkci
trávicí, ale i detoxikační. Představují rovněž místo výroby cholesterolu a dalších
pro tělo důležitých látek. Jsou poškozována infekčními záněty, autoimunitními
procesy a metabolickými poruchami.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který optimalizuje
normální funkci jater.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XHEPA

96527
20% ethanol, rostliny: celík zlatobýl - nať (Solidago virgaurea L.), sporýš lékařský - nať (Verbena officinalis L.),
dobromysl obecná - nať (Origanum vulgare L.), kostival lékařský - kořen (Symphytum officinale L.), kopřiva
dvoudomá - nať (Urtica dioica L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0,
rostliny 10ml.

Joalis Hyperton Vysoký krevní tlak, který se v dnešní době považuje za civilizační chorobu, může
způsobovat i další závažné zdravotní obtíže.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který normalizuje
funkce organismu.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XHYPE

96598
20% ethanol, rostliny: kopřiva dvoudomá - nať (Urtica dioica, L.), violka trojbarevná - nať (Viola tricolor L.), hloh
obecný - květ s listem (Crataegus laevigata Por.), levandule lékařská - květ (Lavandula angustifolia Mill.), meduňka
lékařská - nať (Melissa officinalis L.)
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Joalis Imun Poškozená nebo nesprávně fungující imunita je v dnešní době velice častým
jevem, s nímž je možné se setkat prakticky u všech věkových kategorií. Vinou
nesprávně fungující imunity může dojít k celé řadě nepříjemných i závažných
zdravotních potíží.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který pečuje o
imunitu.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XIMUN

96046
20% ethanol, rostliny: fenykl obecný - plod (Foeniculum vulgare Mill.), pelyněk pravý - nať (Artemisia absinthium
L.), jalovec obecný - plod (Juniperus communis L.), bedrník anýz - kořen (Pimpinella anisum L.). Nutriční hodnoty
ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis LipoSlim Obezita se v dnešní době řadí mezi civilizační choroby a postihuje bohužel už i
malé děti.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek s obsahem rostlinných
výluhů, který pečuje o vzhled
postavy.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XLIPO

60241
"20% ethanol, rostliny: čajovník čínský - list (Camelia sinensis (L.) Kuntze), paprika setá - plod (Capsisum annuum
L.) , kofein, CLA (konjugovaná kyselina linolová), vápník. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ,
bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.
"

Joalis Mediator Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek, který přispívá k
normálnímu chodu celého organismu.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XMEDI

60242
"20% ethanol, rostliny: fenykl obecný - plod (Foeniculum vulgare Mill.), pelyněk pravý - nať (Artemisia absinthium
L.), jalovec obecný - plod (Juniperus communis L.), bedrník anýz - kořen (Pimpinella anisum L.). vitamny: B 12, C.
Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.
"

Joalis Optimon Zejména zhoubné nádory velice silně nabourávají obranné procesy imunitního
systému. Pozn.: Preparát nemá žádný přímý vliv na nádory jako takové!

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který pečuje o
imunitní systém.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XOPTI

36635
20% ethanol, rostliny: fenykl obecný - plod (Foeniculum vulgare Mill.), chmel otáčivý - šištice (Humulus lupulus L.),
přeslička rolní - nať (Equisetum arvense L.), ostropestřec mariánský - semeno (Silybum marianum (L.) Gaertn.),
třezalka tečkovaná - nať (Hypericum perforatum L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny
0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.
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Joalis Pulmo Dýchací ústrojí - to nejsou pouze plíce. Patří sem také nosní průduchy,
průdušnice, průdušky a řada dalších orgánů. Dýchací ústrojí je útokům toxinů
vystavováno nejčastěji a následky bývají velice nepříjemné.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální činnosti dýchacího
systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XPULM

36637
20% ethanol, rostliny: třezalka tečkovaná - nať (Hypericum perforatum L.), jablečník obecný - nať (Marrubium
vulgare L.), meduňka  lékařská - list (Melissa officinalis L.),  pelyněk pravý - nať (Artemisia absinthium L.). Nutriční
hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Regular Pro normální funkce pohlavních orgánů je důležité udržovat zejména správnou
hladinu pohlavních hormonů. Pozn.: Tento preparát nedodává do organismu žádné
hormony.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který pečuje o ženy.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XREGU

96169
20% ethanol, rostliny: řepík lékařský - nať (Agrimonia eupatoria L.), kmín kořenný - plod (Carum carvi L.), slivoň
trnka - květ (Prunus spinosa L.), jalovec obecný - plod (Juniperus communis L.), přeslička rolní - nať (Equisetum
arvense L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Relaxon Doplněk stravy, kapky s rostlinnými extrakty, optimalizující normální funkce
organismu.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XREL

77531
20 % ethanol, rostliny: sléz maurský - květ (Malva mauritiana L.), lžičník lékařský - nať (Cochlearia officinalis L.).

Joalis Venaron Toxická ložiska v žilním systému mohou být příčinou zánětů žil a s tím spojených
komplikací.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který pečuje o žilní
systém.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XVENA

36631
20% ethanol, rostliny: levandule lékařská - květ (Lavandula angustifolia Mill.), měsíček lékařský - květ (Calendula
officinalis L.), heřmánek pravý - květ (Matricaria recutita L.), kozlík lékařský - kořen (Valeriana officinalis L.), vřes
obecný - nať (Calluna vulgaris (L.) Hull). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0,
tuky 0, rostliny 10ml.
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Joalis Vertebra Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek, který přispívá k
normálnímu stavu páteře.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XVERT

96183
20% ethanol, rostliny: jírovec maďal - kůra (Aesculus hippocastanum L.), celík zlatobýl - nať (Solidago virgaurea
L.), chmel otáčivý - šištice (Humulus lupulus L.), prha arnika - květ (Arnica montana L.), hořec žlutý - kořen
(Gentiana lutea L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.
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Abelia komplex - fruktóza

Unikátní řada produktů Abelia Komplex je výsledkem mnohaletého
výzkumu firmy Joalis. Jejich blahodráné působení na lidský
organismus pokládáme za celosvětově ojedinělé. Komplex v sobě
obsahuje aktivní látky léčivých rostlin a nese holografické
informace o mikrobiálních, anorganických a emočních zátěžích. Je
užíván jako doplněk stravy, a proto nepůsobí negativně, je-li
aplikován v přiměřené míře. Přípravek je možné kombinovat s léky
i vitaminy.

Obsah 180 ml
Nenahrazují léky
a pestrou stravu

Joalis Abelia Alergis Alergií trpí čím dál tím více lidí, zejména dětí. Postihnout však mohou kohokoli, bez
rozdílu věku. Alergický zánět se nejčastěji usazuje v dýchacích cestách, kůži a
centrálním nervovém systému

Doplněk stravy, sirupový
komplex s rostlinnými výluhy pro
děti a dospělé. Bylinný
přípravek, který příznivě
ovlivňuje normální činnost
imunitního systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 180 ml obsahuje
AALER

60398
Invertní sirup IS 50 (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy). V komplexu jsou obsaženy výluhy z rostlin:
rakytník řešetlákový, smetanka lékařská, lípa malolistá, mateřídouška obecná, kopřiva dvoudomá, kontryhel
obecný v objemu 0,01 % od každé rostliny. Přírodní aroma - citron.Bez chemických konzervačních prostředků.

Joalis Abelia Capitulis Nejdůležitějšími součástmi centrálního nervového systému jsou telencefalon,
diencefalon, prodloužená mícha a mezencefalon. Funkce CNS jsou pro život
podstatné, je proto nezbytné, aby fungovaly správně.

Doplněk stravy, sirupový
komplex s rostlinnými výluhy pro
děti a dospělé. Bylinný
přípravek, který přispívá k
udržení normálního stavu
nervového systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 180 ml obsahuje
ACAPI

60381
Invertní sirup IS 50 (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy). V komplexu jsou obsaženy výluhy z rostlin:
mateřídouška obecná - nať (Thymus serpyllum L.), bez černý - plod  (Sambucus nigra L.), pupalka dvouletá -
semeno (Oenothera biennis L.), kopřiva  dvoudomá - nať (Urtica dioica L.), kontryhel obecný - nať (Alchemilla
vulgaris L.s.str.) v objemu 0,01 % od každé rostliny. Přírodní aroma - citron. Bez chemických konzervačních
prostředků.
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Joalis Abelia Centralis Dýchací ústrojí - to nejsou pouze plíce. Patří sem také nosní průduchy,
průdušnice, průdušky a řada dalších orgánů. Dýchací ústrojí je útokům toxinů
vystavováno nejčastěji a následky bývají velice nepříjemné.

Doplněk stravy, sirupový
komplex s rostlinnými výluhy pro
děti a dospělé. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální činnosti dýchacího
systému a srdce.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 180 ml obsahuje
ACEN

62422
Invertní sirup IS 50 (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy). V komplexu jsou obsaženy výluhy z rostlin:
prvosenka jarní - kořen (Primula veris L.), mateřídouška obecná - nať (Thymus serpyllum L.), sléz lesní - květ
(Malva sylvestris L) kontryhel obecný - nať (Alchemilla vulgaris L.s.str.), tymián obecný - nať (Thymus vulgaris L.) v
objemu 0,01 % od každé rostliny. Přírodní aroma - citron. Bez chemických konzervačních prostředků.

Joalis Abelia Circulus Doplněk stravy, sirupový komplex s rostlinnými výluhy pro děti a dospělé. Bylinný
přípravek, který pečuje o oběhový systém.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 180 ml obsahuje
ACIR

62446
Invertní sirup IS 50 (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy). V komplexu jsou obsaženy výluhy z rostlin:
prvosenka jarní - kořen (Primula veris L.), mateřídouška obecná - nať (Thymus serpyllum L.), sléz lesní - květ
(Malva sylvestris L) kontryhel obecný - nať (Alchemilla vulgaris L.s.str.), tymián obecný - nať (Thymus vulgaris L.) v
objemu 0,01 % od každé rostliny. Přírodní aroma - citron. Bez chemických konzervačních prostředků.

Joalis Abelia Colonum Některé toxické zátěže, především kasein, gluten a těžké kovy, mohou vážně
narušovat funkce tenkého i tlustého střeva.

Doplněk stravy, sirupový
komplex s rostlinnými výluhy pro
děti a dospělé. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální činnosti střev.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 180 ml obsahuje
ACOL

62408
Invertní sirup IS 50 (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy). V komplexu jsou obsaženy výluhy z rostlin:
len setý - semeno (Linum usitatissimum L.), kontryhel obecný - nať (Alchemilla vulgaris L.s.str.), ostropestřec
mariánský - semeno (Silybum marianum (L.) Gaertn.), rakytník řešetlákový - plod (Hippophae rhamnoides L.),
podběl lékařský - květ (Tussilago farfara L.) v objemu 0,01 % od každé rostliny. Přírodní aroma - citron. Bez
chemických konzervačních prostředků.

Joalis Abelia Donnis Pro normální funkce pohlavních orgánů je důležité udržovat zejména správnou
hladinu pohlavních hormonů. Pozn.: Tento preparát neobsahuje žádné hormony.

Doplněk stravy, sirupový
komplex s rostlinnými výluhy pro
děti a dospělé. Bylinný
přípravek, který pečuje o ženy.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 180 ml obsahuje
ADON

60428
Invertní sirup IS 50 (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy). V komplexu jsou obsaženy výluhy z rostlin:
řepík lékařský - nať (Agrimonia eupatoria L.), kmín kořenný - plod (Carum carvi L.), slivoň trnka - květ (Prunus
spinosa L.), jalovec obecný - plod (Juniperus communis L.,), přeslička rolní - nať (Equisetum arvense L.) v objemu
0,01 % od každé rostliny. Přírodní aroma - citron. Bez chemických konzervačních prostředků.
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Joalis Abelia Eksemis Ekzém je chronický svědivý kožní zánět (dermatitida). Zánět je neinfekční a může
být alergického i nealergického původu. Zvláště alergický ekzém bývá velmi častý.

Doplněk stravy, sirupový
komplex s rostlinnými výluhy pro
děti a dospělé. Bylinný
přípravek, který pečuje o
pokožku.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 180 ml obsahuje
AEKSE

60404
Invertní sirup IS 50 (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy). V komplexu jsou obsaženy výluhy z rostlin:
řepík lékařský - nať (Agrimonia eupatoria L.), rakytník řešetlákový - plod (Hippophae rhamnoides L.), slivoň trnka -
květ (Prunus spinosa L.), jalovec obecný - plod (Juniperus communis L.), přeslička rolní - nať (Equisetum arvense
L.) v objemu 0,01 % od každé rostliny. Přírodní aroma - citron. Bez chemických konzervačních prostředků.

Joalis Abelia Fatigis Doplněk stravy, sirupový komplex s rostlinnými výluhy pro děti a dospělé. Bylinný
přípravek, který optimalizuje normální funkce organismu a přispívá ke snížení míry
únavy a vyčerpání.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 180 ml obsahuje
AFATI

60435
Invertní sirup IS 50 (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy). V komplexu jsou obsaženy výluhy z rostlin:
máta peprná - nať (Mentha x piperita L.), svízel vonný - nať (Galium odoratum (L.) Scop.), bříza bělokorá - list
(Betula pendula Roth), lopuch větší - kořen (Arctium lappa L.), maliník obecný - plod (Rubus idaeus L.) v objemu
0,01 % od každé rostliny. Přírodní aroma - citron. Bez chemických konzervačních prostředků.

Joalis Abelia ImmunitasPoškozená nebo nesprávně fungující imunita je v dnešní době velice častým
jevem, s nímž je možné se setkat prakticky u všech věkových kategorií. Vinou
nesprávně fungující imunity může dojít k celé řadě nepříjemných i závažných
zdravotních potíží.

Doplněk stravy, sirupový
komplex s rostlinnými výluhy pro
děti a dospělé. Bylinný
přípravek, který příznivě
ovlivňuje normální činnost
imunitního systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 180 ml obsahuje
AIMMU

60411
Invertní sirup IS 50 (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy). V komplexu jsou obsaženy výluhy rostlin:
fenykl obecný, pelyněk pravý, pupalka dvouletá, jalovec obecný, bedrník anýz v objemu 0,01 % od každé rostliny.
Přírodní aroma - citron. Bez chemických konzervačních prostředků.

Joalis Abelia Lymfatis Infekční ložiska v lymfatickém systému jsou zdrojem mikrobiálních toxinů, které
negativně ovlivňují nejen funkci tohoto systému, ale všechny orgány lidského
organismu.

Doplněk stravy, sirupový
komplex s rostlinnými výluhy pro
děti a dospělé. Bylinný
přípravek, který optimalizuje
normální funkce organismu.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 180 ml obsahuje
ALYM

60459
Invertní sirup IS 50 (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy). V komplexu jsou obsaženy výluhy rostlin:
chmel otáčivý, jitrocel kopinatý, jetel luční, jahodník obecný, dobromysl obecná v objemu 0,01 % obj. od každé
rostliny. Přírodní aroma - citron. Bez chemických konzervačních prostředků.
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Joalis Abelia Metabolis Nesprávně fungující metabolismus je v současné době velice častým jevem a
může vést k mnoha obtížím.

Doplněk stravy, sirupový
komplex s rostlinnými výluhy pro
děti a dospělé. Bylinný
přípravek, který přispívá k
optimalizaci energetického
metabolismu.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 180 ml obsahuje
AMET

62385
Invertní sirup IS 50 (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy). V komplexu jsou obsaženy výluhy z rostlin:
jmelí bílé - list (Viscum album L.,) jablečník obecný - nať (Marrubium vulgare L.), sadec purpurový - kořen
(Eupatorium purpureum L.), vřes obecný - nať (Calluna vulgaris (L.) Hull.), svízel vonný - nať (Galium odoratum (L.)
Scop.) v objemu 0,01 % od každé rostliny. Přírodní aroma - citron. Bez chemických konzervačních prostředků.

Joalis Abelia Optimalis Zejména zhoubné nádory velice silně nabourávají obranné procesy imunitního
systému. Pozn.: Preparát nemá žádný přímý vliv na nádory!

Doplněk stravy, sirupový
komplex s rostlinnými výluhy pro
děti a dospělé. Bylinný
přípravek, který pečuje o
imunitní systém.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 180 ml obsahuje
AOPT

62453
Invertní sirup IS 50 (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), destilovaná voda, laktóza. V komplexu jsou
obsaženy výluhy rostlin: mateřídouška obecná, trnka obecná, hluchavka bíla, sedmikráska chudobka v objemu
0,01 % od každé rostliny. Přírodní aroma - citron. Bezchemických konzervačních prostředků.

Joalis Abelia Relaxonis Doplněk stravy, sirupový komplex s rostlinnými výluhy pro děti a dospělé. Bylinný
přípravek, který přispívá k udržení normálního stavu nervového systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 180 ml obsahuje
AREL

62392
Invertní sirup IS 50 (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy). V komplexu jsou obsaženy výluhy rostlin:
celík zlatobýl, jitrocel, prha chlumní, komonice lékařská, hořec žlutý v objemu 0,01 % od každé rostliny. Přírodní
aroma - citron. Bez chemických konzervačních prostředků.

Joalis Abelia Solis Správná funkce jater je základem pevného zdraví nejen ve vyšším věku. Játra mají
funkci trávicí, ale i detoxikační. Představují rovněž místo výroby cholesterolu a
dalších pro tělo důležitých látek. Jsou poškozována infekčními záněty,
autoimunitními procesy a metabolickými poruchami.

Doplněk stravy, sirupový
komplex s rostlinnými výluhy pro
děti a dospělé. Bylinný
přípravek, který optimalizuje
normální funkci jater.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 180 ml obsahuje
ASOL

62415
Invertní sirup IS 50 (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), destilovaná voda, laktóza. V komplexu jsou
obsaženy výluhy rostlin: celík zlatobýl, sporýš lékařský, dobromysl obecná, kopřiva dvoudomá v objemu 0,01 % od
každé rostliny. Přírodní aroma - citron. Bez chemických konzervačních prostředků.
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Joalis Abelia Spinalis Klouby jsou jedním z nejčastějších míst, kde svá útočiště nachází celá řada toxinů.
Infekční ložiska mohou vést až k zánětům a následně typickým bolestem kloubů.

Doplněk stravy, sirupový
komplex s rostlinnými výluhy pro
děti a dospělé. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normálnímu stavu kloubního
systému a kostí.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 180 ml obsahuje
ASPIN

60442
Invertní sirup IS 50 (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy). V komplexu jsou obsaženy výluhy z rostlin:
bříza bělokorá - list (Betula pendula Roth), celík zlatobýl - nať (Solidago virgaurea L.), chmel otáčivý - šištice
(Humulus lupulus L.), prha arnika - květ (Arnica montana L.), hořec žlutý - kořen (Gentiana lutea L.) v objemu 0,01
% od každé rostliny. Přírodní aroma - citron. Bez chemických konzervačních prostředků.

Joalis Abelia Urinalis Infekce močových cest může probíhat od banálního, nenápadného zánětu, kterého
si člověk ani nemusí všimnout, až po nebezpečné hnisání ohrožující ledviny.
Infekce močových cest se může objevit jedenkrát za život a zmizet, může se však
také opakovaně vracet.

Doplněk stravy, sirupový
komplex s rostlinnými výluhy pro
děti a dospělé. Bylinný
přípravek, který optimalizuje
normální funkci močového
systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 180 ml obsahuje
AURI

62439
 Invertní sirup IS 50 (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy). V komplexu jsou obsaženy výluhy z rostlin:
máta peprná - nať (Mentha x piperita L.), oves setý - semeno (Avena sativa L.), svízel vonný - nať (Galium
odoratum (L.) Scop.), schizandra čínská - plod (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.), jitrocel kopinatý - list
(Plantago lanceolata L.) v objemu 0,01 % od každé rostliny. Přírodní aroma - citron. Bez chemických
konzervačních prostředků.
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Help

Preparáty této řady slouží k rozbíjení ložisek v základních
orgánech. Jedná se o bylinně-informační preparáty pracující na
principu rezonance a holografických obrazů.  Jsou tedy vytvořeny
z bylin a informací, které vstupují do rezonance s postiženou tkání
a odstraňují z ní infekční ložiska. Aplikujeme je vždy na počátku
detoxikace. U zdravých osob přispívá jejich aplikace k
předcházení očekávaných zdravotních problémů, protože jen
málokomu se podaří projít životem až do stáří bez nemoci a
poškození zdraví.

Obsah 100 tablet
Nenahrazuji leky
a pestrou stravu

Joalis ColiHelp Stav našich střev ve velké míře odpovídá stavu naší imunity. Proto je nesmírně
důležité dbát o jejich správnou funkci.

Doplněk stravy, tablety s
rostlinnými extrakty. Bylinný
přípravek, který příznivě
ovlivňuje normální funkci
zažívací trubice.

CENA: 387 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 tabl obsahuje
HCOL

60015
Laktóza, mikrokrystalická   celulóza, kukuřičný škrob, Yucca - nať extr. 40 % saponiny 20 mg, přeslička rolní
(Equisetum arvense) - celá rostlina extr. 7 % 20 mg, polydextróza, proskurník lékařský (Althea officinalis) - nať extr.
50 % 10 mg, mochna nátržník (Potentilla erecta) - nať extr. 20 % 10 mg, stearan hořečnatý.

Joalis CorHelp Srdce je pumpou našeho těla, proto bychom o něj měli náležitě pečovat. Jedině
silné srdce nám zajistí pevné zdraví a emocionální vitalitu. Toxiny mohou napadat
všechny části srdce, tedy perikard, myokard, endokard i nervový aparát.

Srdce je pumpou našeho těla, proto bychom o něj měli náležitě pečovat. Jedině
silné srdce nám zajistí pevné zdraví a emocionální vitalitu. Toxiny mohou napadat
všechny části srdce, tedy perikard, myokard, endokard i nervový aparát.

Doplněk stravy, tablety s
rostlinnými extrakty. Bylinný
přípravek, který příznivě
ovlivňuje normální činnost
srdečního systému.

CENA: 387 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 tabl obsahuje
HCOR

60006
"Laktóza, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný
škrob, Chuchuasi (Maytenus Macrocarpa) - kůra extr. 8 : 1 20 mg, polyxtróza, levandule lékařská (Lavandula
officinalis) - nať extr. 8 : 1 10 mg, fenykl obecný (Foeniculum vulgare) - plod extr. 4 : 1 10 mg, kozlík lékařský
(Valeriana officinalis) - kořen extr. 4 : 1 10 mg, stearan hořečnatý."
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Joalis ImunoHelp Poškozená nebo nesprávně fungující imunita je v dnešní době velice častým
jevem, s nímž je možné se setkat prakticky u všech věkových kategorií. Vinou
nesprávně fungující imunity může dojít k celé řadě nepříjemných i závažných
zdravotních potíží.

Poškozená nebo nesprávně fungující imunita je v dnešní době velice častým
jevem, s nímž je možné se setkat prakticky u všech věkových kategorií. Vinou
nesprávně fungující imunity může dojít k celé řadě nepříjemných i závažných
zdravotních potíží.

Doplněk stravy, tablety s
rostlinnými extrakty. Bylinný
přípravek, který příznivě
ovlivňuje normální činnost
imunitního systému.

CENA: 387 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 tabl obsahuje
HIMU

60001
"Laktóza, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný
škrob, lípa srdčitá (Tilia cordata) - květ extr. 4 : 1 20 mg, růže šípková (Rosa canina) - plod extr. 10 : 1 20 mg, bez
černý (Sambucus nigra) - plod extr. 8 % flavonoidů 20 mg, polydextróza, stearan hořečnatý."

Joalis JointHelp Klouby jsou jedním z nejčastějších míst, kde nachází své útočiště celá řada toxinů.
Infekční ložiska mohou vést až k zánětům a následně typickým bolestem kloubů.

Doplněk stravy, tablety s
rostlinnými extrakty. Bylinný
přípravek, který příznivě
ovlivňuje stav kloubů.

CENA: 387 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 tabl obsahuje
HJOI

60007
Laktóza, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, polydextróza, měsíček lékařský (Calendula officinalis) - květ
extr. 6 :1 10 mg, slivoň trnka (Prunus spinosa) - nať extr. 12 : 1 10 mg, vrba bílá (Salix alba) - kůra extr. 15 %
salicinu 10 mg, kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) - nať extr. 1 % kyseliny křemičité 10 mg, mydlice lékařská
(Saponaria officinalis) - nať extr. 5 % saponinů 10 mg, stearan hořečnatý.

Joalis LaxaHelp Střevní prostření bývá často narušeno užíváním různých léků, především
antibiotik, ale také alergiemi a záněty zažívacího ústrojí. Návrat k přirozenému
střevnímu prostředí je základním předpokladem tělesného i duševního zdraví.

Střevní prostření bývá často narušeno užíváním různých léků, především
antibiotik, ale také alergiemi a záněty zažívacího ústrojí. Návrat k přirozenému
střevnímu prostředí je základním předpokladem tělesného i duševního zdraví.

Doplněk stravy, tablety s
rostlinnými extrakty. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální funkci sliznice
zažívacího traktu a činnosti
střev.

CENA: 387 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 tabl obsahuje
HLAX

60003
"Laktóza, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, polydextróza, plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum) - nať
extr. 12 : 1 10 mg, slivoň trnka (Prunus spinosa) - nať extr. 8 : 1 10 mg, Aloe vera (Aloe Vera) - nať extr. 20 %
aloinu 10 mg, pískavice řecké seno (Trigonela foenum- grae-
cum) - semeno extr. 10 % hydroxyizoleucinu 10 mg, smetanka lékařská (Taraxacum officinale) - nať extr. 4 %
flavonoidů 10 mg, stearan hořečnatý.
"

Katalog výrobků - Help strana 29



Joalis LiverHelp Játra jsou v čínské medicíně vnímána jako jeden z nejdůležitějších orgánů.
Ovlivňují nejen funkce samotných jater, ale také žlučníku a žlučových cest. Jejich
stav se značně podepisuje také na naší psychice.

Doplněk stravy, tablety s
rostlinnými extrakty. Bylinný
přípravek, který příznivě
ovlivňuje normální funkci jater.

CENA: 387 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 tabl obsahuje
HLIV

60010
"Laktóza, Phyllanthus niruri - nať extr. 10 : 1 50 mg, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, polydextróza,
smetanka lékařská (Taraxacum officinale) - nať extr. 4 % flavonoidů 10 mg, lapacho (Tabebuia
avellanedae) - kůra extr. 4 : 1 10 mg, stearan hořečnatý."

Joalis MenoHelp Menopauza je přirozený stav v životě ženy, během něhož dochází k útlumu funkce
vaječníků, v důsledku čehož se snižuje tvorba hormonů estrogenu a progesteronu.
S nástupem menopauzy může být spojena celá řada potíží, jako je bušení srdce,
noční pocení, návaly horka, nespavost, podrážděnost, špatné libido, únava, popř. i
deprese.

Doplněk stravy, tablety s
rostlinnými extrakty. Bylinný
přípravek, který příznivě
ovlivňuje ženský organismus.

CENA: 387 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 tabl obsahuje
HMEN

60013
"Laktóza, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, polydextróza, kozlík lékařský (Valeriana officinalis) - kořen
extr. 4 : 1 7,5 mg, maceška trojbarevná (Viola tricolor) - květ extr. 5 % kyseliny salicylové 7,5 mg, meduňka
lékařská (Melissa officinalis) - květ extr. 10 : 1 7,5 mg, tymián
obecný (Thymus vulgaris) - nať extr. 10 : 1 7,5 mg, řebříček obecný (Achillea milefolia) - nať extr. 30 : 1 7,5 mg,
hluchavka bílá (Lamium album) - nať extr. 8 : 1 7,5 g, stearan hořečnatý."

Joalis MindHelp Doplněk stravy, tablety s rostlinnými extrakty. Bylinný přípravek, který příznivě
ovlivňuje mentální funkce, optimalizuje koncentraci i schopnost učení, má
pozitivní vliv na kvalitu spánku.

CENA: 387 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 tabl obsahuje
HMIN

60009
Laktóza, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, polydextróza, Chanca piedra (Phyllanthus niruri) - nať extr. 10
: 1 15 mg, Muňa muňa (Minthostachys setosa) - nať extr. 8 : 1 10 mg, Maca (Lepidium meyenii) - hlíza odtučněný
prášek 0,6 % glukosinolátů 10 mg, stearan hořečnatý.

Joalis ProstaHelp Doplněk stravy, tablety s rostlinnými extrakty. Bylinný přípravek, který optimalizuje
funkce prostaty, jejíž zvětšení vede k častému močení a potížím s močením.
Podporuje normální stav močového měchýře a celkově i funkci močového
systému. Jedná se o nehormonální přípravek bez vedlejších účinků.

CENA: 387 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 tabl obsahuje
HPRO

60012
"Laktóza, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, polydextróza, fazol obecný (Phaseolus vulgaris) - lusk extr.
15 : 1 10 mg, přeslička rolní (Equisetum arvense) - celá rostlina extr. 7 % křemíku 10 mg, kopřiva dvoudomá
(Urtica dioica) - nať extr. 1 % kyseliny křemičité 10 mg, libeček
lékařský (Levisticum officinale) - kořen extr. 1 % ligustilidů 10 mg, stearan hořečnatý."
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Joalis RespiHelp Dýchací ústrojí - to nejsou pouze plíce. Patří sem také nosní průduchy,
průdušnice, průdušky a řada dalších orgánů. Dýchací ústrojí je útokům toxinů
vystavováno nejčastěji a následky bývají velice nepříjemné, mnohdy i nebezpečné.

Dýchací ústrojí - to nejsou pouze plíce. Patří sem také nosní průduchy,
průdušnice, průdušky a řada dalších orgánů. Dýchací ústrojí je útokům toxinů
vystavováno nejčastěji a následky bývají velice nepříjemné, mnohdy i nebezpečné.

Doplněk stravy, tablety s
rostlinnými extrakty. Příznivý vliv
na normální funkci dýchacího
ústrojí. Vhodný jako podpora pro
kuřáky.

CENA: 387 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 tabl obsahuje
HRES

60002
"Laktóza, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, polydextróza, Wira wira (Gnaphallium graveolens) - nať extr.
8 : 1 15 mg, manayupa (Desmondium ascendens) - nať extr. 6 : 1 10 mg, proskurník lékařský
(Althea officinalis) - nať extr. 50 % flavonoidů 10 mg, prvosenka jarní (Primula veris) - nať extr. 5 : 1 10 mg, lžičník
lékařský (Cochlearia officinalis) - semeno extr. 10 : 1 10 mg, stearan hořečnatý."

Joalis StressHelp Krátkodobý je běžnou součástí našeho života a v jistém směru pro nás může být
dokonce inspirující. Problém nastává ve chvíli, trvá-li stres dlouho a stává se
chronickým. Tento typ stresu se vždy odrazí v celkovém zhoršení zdravotního
stavu.

Krátkodobý je běžnou součástí našeho života a v jistém směru pro nás může být
dokonce inspirující. Problém nastává ve chvíli, trvá-li stres dlouho a stává se
chronickým. Tento typ stresu se vždy odrazí v celkovém zhoršení zdravotního
stavu.

Doplněk stravy, tablety s
rostlinnými extrakty. Bylinný
přípravek přispívá ke zmírnění
únavy a vyčerpání. Optimalizuje
přirozený spánek.

CENA: 387 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 tabl obsahuje
HSTR

60008
Laktóza, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, kozlík lékařský (Valeriana officinalis) - kořen extr. 4 : 1 7,5 mg,
chmel otáčivý (Humulus lupulus) - nať extr. 0,35 % flavonoidů 7,5 mg, máta peprná (Mentha piperita) - nať extr. 10
% mentolu 7,5 mg, fenykl obecný (Foeniculum vulgare) - plod extr. 4 : 1 7,5 mg, levandule lékařská (Lavandula
officinalis) - nať extr. 8 : 1 7,5 mg, stearan hořečnatý.

Joalis UrinoHelp Infekce močových cest může probíhat od banálního, nenápadného zánětu, kterého
si člověk ani nemusí všimnout, až po nebezpečné hnisání ohrožující ledviny.
Infekce močových cest se může objevit jedenkrát za život a zase zmizet, může se
však také opakovaně vracet.

Doplněk stravy, tablety s
rostlinnými extrakty. Příznivý
účinek na normální funkci ledvin
a močových cest: je vhodný k
detoxikaci močového ústrojí.
Rovněž přispívá k normální
psychické činnosti.

CENA: 387 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 tabl obsahuje
HURI

60011
"Laktóza, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, polydextróza, lapacho (Tabebuia avellanedae) - kůra extr. 4 :
1 15 mg, přeslička rolní (Equisetum arvense) - celá rostlina extr. 7 % křemíku 15 mg, celík zlatobýl (Solidago
virgaurea) - nať extr. 8 % flavonoidů 5 mg, vřes becný
(Calluna vulgaris) - nať extr. 5 : 1 5 mg, bříza bělokorá (Betula pendula) - list extr. 10 : 1 5 mg, stearan hořečnatý."
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Joalis VelienHelp Podle čínského pentagramu má slezina přímý vliv na tvorbu hlenu a nejvíce ji ničí
emoce zvaná starostlivost a zodpovědnost. Ve velké míře se podílí na správném
stavu imunity a hormonálního systému.

Doplněk stravy, tablety s
rostlinnými extrakty. Bylinný
přípravek, který přispívá k
udržení normálního stavu sleziny
a žaludku.

CENA: 387 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 tabl obsahuje
HVEL

60014
Laktóza, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, polydextróza, Juan de Alonso (Xantium spinosum) - nať extr. 8
: 1 15 mg, zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea) - květ extr. 10 : 1 10 mg, řebříček obecný (Achillea
millefolia) - nať extr. 30 : 1 10 mg, slivoň trnka (Prunus spinosa) - nať extr. 12 : 1 10 mg, smetanka lékařská
(Taraxacum officinale) - nať extr. 4 % flavonoidů 10 mg, stearan hořečnatý.

Joalis VenaHelp Doplněk stravy, tablety s rostlinnými extrakty. Bylinný přípravek, který pečuje o
cévy.

CENA: 387 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 tabl obsahuje
HVEN

60005
"Laktóza, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) - nať extr. 1 % kyseliny
křemičité 10 mg, řebříček obecný (Achillea millefolia) - nať extr. 30 : 1 10 mg, maceška trojba
revná (Viola tricolor) - květ extr. 5 % kyseliny salicylové 10 mg, lopuch větší
(Arctium lappa) - semeno extr. 40 % inulinu 10 mg, měsíček lékařský (Calendula officinalis) - květ extr. 6 : 1 10 mg,
zeměžluč okolíkatá (Centaurium erithreae) -květ extr. 10 : 1, stearan hořečnatý."

Joalis WLHelp Doplněk stravy, tablety s rostlinnými extrakty. Bylinný přípravek, který přispívá k
normálnímu energetickému metabolismu.

CENA: 387 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 tabl obsahuje
HWL

60004
"Laktóza, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, polydextróza, slivoň trnka (Prunus spinosa) - nať extr. 12 : 1
10 mg, fazol obecný (Phaseolus vulgaris) - lusk extr. 15 : 1 10 mg, jehlice trnitá (Ononis spinosa) - kořen extr. 10
% sission 10 mg, mydlice lékařská (Saponaria officinalis) - nať extr. 5 % saponinů 10 mg, čubet benedykt (Cnicus
benedictus) - nať extr.
8 : 1 10 mg, stearan hořečnatý."

Joalis Activ-Col Tato bakterie se řadí k těm užitečným, jejichž úkolem je chránit lidský organismus.
Bakterie Lactobacillus Acidophilus pomáhá udržovat přirozenou střevní a poševní
mikroflóru. Narušená mikroflóra je ideálním prostředím pro škodlivé bakterie, které
se v ní dokáží množit obrovskou rychlostí.

Doplněk stravy, tablety s
obsahem Lactobacillus
Acidophilus.

CENA: 443 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 90 kapsl obsahuje
AA

61102
Dextroza (hroznový cukr), rozpustná vláknina, mikrokrystalická celulóza, kultura laktobacilu 10-9 (10 E9 CFU),
stearan hořečnatý, extrakt heřmánku.

Katalog výrobků - Help strana 32



Antimikrobiální preparáty

Preparáty z této řady optimalizují funkci imunitního systému při
setkání s různými mikroorganismy a toxiny z těchto
mikroorganismů.

Obsah: 50ml
Nenahrazují léky a
pestrou stravu

Joalis Anaerob Anaerobních bakterií existuje celá řada. Většina z nich patří k běžné mikroflóře úst,
střev a pohlavního ústrojí žen. Problémy vyvolávají při narušení normální hladiny
mikroflóry. Infekce postihuje nejrůznější části těla a projevuje se velmi rozličně,
nejčastěji vznikem abscesů aj. Klasická léčba zahrnuje užívání antibiotik a mnohdy
je nutný také chirurgický zákrok.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá
normální funkci imunitního
systému při setkání s
anaerobními mikroorganismy.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XANB

77520
"20% ethanol, rostliny: jírovec maďal - květ (Aesculus hippocastanum L.), bez černý - plod (Sambucus nigra L.),
jablečník obecný (Marrubium vulgare L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0,
tuky 0, rostliny 10ml.
"

Joalis Antivex Virové infekce postihují během roku většinu z nás - někoho ojediněle, někoho
naopak téměř neopouští. Je důležité, aby se organismus těchto infekcí dokonale
zbavil. V opačném případě mohou totiž přecházet do chronického stadia a v
tkáních se začínají tvořit ložiska. Tento stav vážně narušuje důležité funkce
organismu.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální činnosti imunity.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XATV

36312
20% ethanol, rostliny: chmel otáčivý - šištice (Humulus lupulus L.), kokoška pastuší tobolka - nať (Capsella bursa-
pastoris (L.) Medik.), sedmikráska obecná - květ (Bellis perenis L.), měsíček zahradní - květ (Calendula officinalis
L.), řebříček obecný - nať (Achillea millefolium L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0,
cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.
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Joalis Enterobac Enterobakterie způsobují např. onemocnění Salmonellou nebo Shigellou.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální funkci imunitního
systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XENB

77521
20% ethanol, rostliny: pampeliška lékařská - nať (Taraxacum officinale L.), celík zlatobýl - nať (Solidago virgaurea
L.), yzop lékařský - nať (Hyssopus officinalis L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0,
cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis FSME Klíšťová encefalitida je infekční virové onemocnění napadající mozek a mozkové
blány. Přenos původců ze skupiny Flaviridae se uskutečňuje klíšťaty nebo
alimentární cestou.

Obecně lze říci, že nemoc probíhá hůře u dospělých než u dětí a že po setkání s
virem získává člověk s normálně pracujícím imunitním systémem imunitu proti
typu viru, který jej napadl, případně i proti příbuzným virům. Tato imunita však
není trvalá, postupem času slábne.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální funkci
obranyschopnosti.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XFSM

36678
20% ethanol, rostliny: šalvěj lékařská list - list (Salvia officinalis L.), hořec žlutý - kořen (Gentiana lutea L.), řebříček
obecný - nať (Achillea millefolium L.), chmel otáčivý - šištice (Humulus lupulus L.). Nutriční hodnoty ve 100ml:
energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Grippeviry Chřipkové viry způsobují nakažlivé onemocnění dýchacích cest, které je často
doprovázeno vysokou horečkou a celkovou slabostí. Neřešená nebo špatně
řešená chřipka může vést k dalším, i závažným zdravotním obtížím.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální funkci imunitního
systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XGRV

36715
20% ethanol, rostliny: hluchavka bílá - květ (Lamium album L.), máta peprná - list (Mentha piperita L., violka vonná
- oddenek (Viola odorata L.), šalvěj lékařská - list (Salvia officinalis L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140
kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Helicob Helicobacter pylori způsobuje především žaludeční vředy, má však
pravděpodobně na svědomí i různé typy gastritid.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální funkci imunitního
systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XHEL

36746
20% ethanol, rostliny: kopřiva dvoudomá - nať (Urtica dioica L.), máta peprná - list (Mentha piperita L.). Nutriční
hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.
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Joalis Herpeson Herpetické viry jsou viry, pro které je typické dlouhodobé přetrvávání (latence) v
organismu. Při stresové situaci nebo při oslabení imunitního systému hostitele se
viry aktivují a způsobí nové onemocnění.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
udržení normálního stavu
imunitního systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XHERP

96618
20% ethanol, rostliny: pupalka dvouletá - semeno (Oenothera biennis L.), jírovec maďal - květ (Aesculus
hippocastanum L.), lnice květel - nať (Linaria vulgaris Mill.), pelyněk pravý - nať (Artemisia absinthium L.), lípa
malolistá - květ (Tilia cordata Mill.)

Joalis HPV Je několik typů lidských papilomavirů (HPV). Některé typy HPV jsou původci
bradavic na rukou a chodidlech, asi třicet typů HPV je známo jako genitální HPV,
protože postihují oblast genitálií. Mohou vyvolat změny buněk sliznice děložního
hrdla.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální funkci imunitního
systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XHPV

60243
20% ethanol, rostliny: hořec žlutý - kořen (Gentiana lutea L.), jitrocel kopinatý - list (Plantago lanceolata L.),
smetanka lékařská - kořen (Taraxacum Weber ex F. H. Wigg. vitaminy: B3, B6, B12, C. Nutriční hodnoty ve 100ml:
energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Chlamydi Chlamydie postihují zejména močopohlavní systém, oko, klouby a dýchací trakt.
Tvoří infekční ložiska a vyvolávají chronické infekce. Chlamydie se řadí mezi
infekce, které se přenášejí i kapénkově.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
udržení normálního stavu
imunitního systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XCHL

36777
20% ethanol, rostliny: prha arnika - květ (Arnica montana L.), jetel luční - květ (Trifoilium pratense L.), sléz lesní -
květ (Malva sylvestris L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny
10ml.

Joalis Kokplus Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek, který přispívá k
normální funkci imunitního systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XKPL

36845
20% ethanol, rostliny: jitrocel kopinatý - list (Plantago lanceolata L.), kopřiva dvoudomá - nať (Urtica dioica L.).
Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.
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Joalis Mikrotox Mikrobiální toxiny mohou působit dráždivě na citlivé tkáně a způsobovat tak řadu
nepříjemných obtíží.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který optimalizuje
normální funkce organismu.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XMIK

77524
20% ethanol, rostliny: chmel otáčivý - šištice (Humulus lupulus L.), jitrocel kopinatý - list (Plantago lanceolata L.),
jetel luční - květ (Trifolium pratense L.), jahodník obecný - list (Fragaria vesca L.), dobromysl obecná - nať
(Origanum vulgare L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny
10ml.

Joalis Mollicut Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek, který přispívá k
udržení normálního stavu imunitního systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XMOL

77525
20% ethanol, rostliny: lékořice lysá - kořen (Glycyrrhiza glabra L.), lnice květel - nať (Linaria vulgaris Mill.),
dobromysl obecná - nať (Origanum vulgare L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0,
cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Mycobac Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek, který přispívá k
udržení normálního stavu imunitního systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XMYB

77526
20% ethanol, rostliny: máta peprná - nať (Mentha x piperita L.), rozmarýn lékařský - list (Rosmarinus officinalis L.),
heřmánek lékařský - květ (Matricaria recutita L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0,
cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Mycotox Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek, který přispívá k
udržení normálního stavu imunitního systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XMYT

77527
20% ethanol, rostliny: lopuch větší - kořen (Arctium lappa L.), mateřídouška obecná - nať (Thymus serpyllum L.),
meduňka lékařská - nať (Melissa officinalis L.), vrbovka malokvětá - nať (Epilobium parviflorum Schreb.). Nutriční
hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Nobacter Bakteriální infekce dělíme na akutní a chronické. V obou případech mohou vážně
narušovat obranyschopnost organismu.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který optimalizuje
normální činnost obranného
systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XNOBA

96186
20% ethanol, rostliny: jablečník obecný - nať (Marrubium vulgare L.), levandule lékařská - květ (Lavandula
officinalis Mill.), kopřiva dvoudomá - list (Urtica dioica L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ,
bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.
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Joalis Para-Para Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek, který normalizuje
funkce imunitního systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XPAR

36367
20% ethanol, rostliny: brusnice borůvka - plod (Vaccinium myrtillus), benedikt lékařský - nať (Cnicus benedictus L.),
prha arnika - květ (Arnica montana L.), bedrník větší - kořen (Pimpinella major (L.) Huds.). Nutriční hodnoty ve
100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Spirobor Borelie vyvolává akutní i chronické infekce, vytváří infekční ložiska a poškozuje
např. kloubní systém a mnohé jiné struktury.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
udržení normální činnosti
imunitního systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XSPI

36220
20% ethanol, rostliny: kopřiva dvoudomá - list (Urtica dioica L.), jitrocel kopinatý - list (Plantago lanceolata L.),
česnek setý - cibule (Allium sativum L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0,
tuky 0, rostliny 10ml. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Virtox Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek, který přispívá k
normální funkci imunitního systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XVTX

77530
20% ethanol, rostliny: bazalka pravá - list (Ocimum basilicum L.), divizna vekokvětá - květ (Verbascum densiflorum
Bertol.), měsíček lékařský - květ (Calendula officinalis L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ,
bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Yeast Přemnožené plísně mohou v organismu člověka způsobovat řadu nepříjemných
obtíží - od gynekologických přes zažívací až po viditelné na kůži či nehtech.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který normalizuje
činnost imunitního systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XYEM

36330
20% ethanol, rostliny: čekanka obecná - kořen (Cichorium intybus L.), heřmánek pravý - květ (Matricaria recutita
L.), dobromysl obecná - nať (Origanum vulgare L.), kopřiva dvoudomá - list (Urtica dioica L.), hořec žlutý - kořen
(Gentiana lutea L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.
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Joalis Zooinf Některé zvířecí infekce mohou lidskému organismu způsobit velké újmy.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální funkci imunitního
systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XZOO

36824
20% ethanol, rostliny: ostropestřec mariánský - semeno (Silybum marianum (L.) Gaertn.), sporýš lékařský - nať
(Verbena officinalis L.), kokoška pastuší tobolka - nať (Capsella burs-pastoris L.), třezalka tečkovaná - nať
(Hypericum perforatum L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0,
rostliny 10ml.
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Emoce a psychika

Emocionální preparáty pracují s nevědomými toxiny, se stresem a
škodlivými emocemi. Jsou důležité v kombinaci s preparáty
určenými k detoxikaci od cizorodých látek a metabolických toxinů.

Obsah 50ml
Nenahrazují léky
a pestrou stravu

Joalis Emoce Změny emocionálních programů se mohou promítat do psychické i somatické
funkce organismu. Některé konkrétní emoce, jako například úzkost, strach, agrese
nebo pocit viny, mohou mít na lidský organismus skutečně tragický dopad, zvláště
pokud přetrvávají dlouhodobě.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
udržení normální psychické
činnosti.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XEMO

36849
20% ethanol, rostliny: kopřiva dvoudomá - list (Urtica dioica L.), heřmánek pravý - květ (Matricaria recutita L.),
bazalka pravá - nať (Ocimum basilicum L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry
0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis EviDren Organické toxiny, například mykotoxiny, mikrobiální toxiny, cukr aj. mohou
narušovat důležité některé funkce lidského organismu, což se neblaze odráží v
našich emocionálních pochodech.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který optimalizuje
normální funkce organismu
potřebné ke správnému zvládání
emocí.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50ml obsahuje
XDEVI

96650
20% ethanol, rostliny: karbinec evropský - nať (Lycopus Europaeus), jírovec maďal - květ ( Aesculus
hippocastanum), čekanka obecná - kořen (Cichorium  intybus), meduňka lékářská - list (Melissa officinalis),
bedrník anýz - plod (Pimpinella anisum, thiamin hydrchlorid (vitamin B1), kyselina pteroylmonoglutanová (kyselina
listová), cyanokobalamin (viamin B12)
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Joalis MindDren V lidském nevědomí se usazuje celá řada psychických toxinů, které mohou
způsobit zadržování cizorodých látek (toxinů) v organismu.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normálnímu chodu organismu.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDMIN

60202
20% ethanol, rostliny: borovice - vrcholky (Pinus sylvestris L.), bukvice lékařská - nať (Betonica officinalis L.),
hřebíčkovec kořenný - květ (Syzygium aromaticum (L.) Merr.et Perry), jírovec maďal - kůra (Aesculus
hippocastanum L.), jírovec maďal - květ (Aesculus hippocastanum L.), kopr vonný - plod (Anethum graveolens L.),
libeček lékařský - nať (Levisticum officinale W.D.J.Koch), lípa evropská - květ (Tilia x europaea), lžičník lékařský -
nať (Cochlearia officinalis L.), plavuň vidlačka - nať (Lycopodium clavatum L.), svízel syřišťový - nať (Galium verum
L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Nodegen Změny funkce mozku se podle psychosomatické teorie mohou promítat jak do
fyzické, tak do psychické oblasti fungování organismu.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
udržení normálního stavu
organismu.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XNDG

96188
20% ethanol, rostliny: pelyněk pravý - nať (Artemisia absinthium L.), česnek setý - cibule (Allium sativum L.),
divizna velkokvětá - květ (Verbascum densiflorum Bertol.), jírovec maďal - kůra (Aesculus hippocastanum L.), jetel
luční - květ (Trifolium pratense L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0,
rostliny 10ml.

Joalis PEESDren Organické toxiny, například mykotoxiny, mikrobiální toxiny, cukr aj. mohou
narušovat některé důležité funkce lidského organismu, což může mít v kombinaci
se stresem za následek vznik nepříjemných a různorodých potíží.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Univerzální
preparát, který normalizuje
psychickou činnost.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50ml obsahuje
XDPES

96651
20% ethanol, rostliny: komonice lékařská - nať (Melilotus officinalis), svízel vonný - nať (Galium odoratum),
pískavice řecké seno - semeno (Trigonella foenum-graecum), kozlík lékařský - kořen (Valeriana officinalis), kmín
kořenný - plod (Carum carvi), nikotinamid (niacin), kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová),
cyanokobalamin (vitamin B12)

Joalis Streson Dlouhodobý stres má za následek celou řadu nepříjemných zdravotních i
psychických obtíží.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální psychické činnosti.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XSTRE

36642
20% ethanol, rostliny: celík zlatobýl - nať (Solidago virgaurea L.), jírovec maďal - květ (Aesculus hippocastanum
L.), prha chlumní - květ (Arnica montana L.), komonice lékařská - nať (Melilotus officinalis L. Pall.), hořec žlutý -
kořen (Gentiana lutea L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny
10ml.
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Organ. a anorgan. toxiny

Preparáty z této řady optimalizují, detoxikují organismus od
organických a anorganických toxinů a optimalizují jeho funkce.
Mezi velmi agresivní toxiny patří např. kovy, chemikálie, soli,
zbytky po očkování, drogy, metabolity, gluten a jiné potravinové
toxiny, cizorodé látky apod. Obsah: 50ml

Nenahrazuji leky
a pestrou stravu

Joalis Antidrog Přispívá k udržení normálního stavu organismu především po dlouhodobém
užívání léků, ale i po setkání různými návykovými látkami.
Rezidua léků mohou působit jako toxin především na nervový systém, případně i
na epigenetické prostředí.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
udržení normálního stavu
organismu,

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XAND

36137
20% ethanol, rostliny: jetel luční - květ (Trifolium pratense L.), měsíček zahradní - květ (Calendula officinalis L.),
prvosenka jarní - kořen (Primula veris L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0,
tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Antichemik Jen vitální imunita může přispívat k přirozené likvidaci chemických látek, jako jsou
dioxiny, aromatické uhlovodíky, ftaláty aj. Tyto látky mají negativní vliv na buněčné
funkce a mohou měnit i epigenetické prostředí.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který optimalizuje
funkce organismu.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XACH

36886
20% ethanol, rostliny: lékořice lysá - kořen (Glycyrrhiza glabra L.), medvědice lékařská - list (Arctostaphylos uva-
ursi (L.) Spreng.), vřes obecný - nať (Calluna vulgaris (L.) Hull), svízel vonný - nať (Galium odoratum (L.) Scop.).
Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Antimetal Přítomnost toxických kovů v lidském organismu není nic ojedinělého. Tyto kovy a
jejich sloučeniny však v organismu páchají velké škody. Mohou totiž poškozovat
jakoukoli tkáň v lidském těle.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který optimalizuje
funkce organismu.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XANM

96187
20% ethanol, rostliny: pískavice řecké seno - plod (Trigonella foenum-graecum L.), slez lesní - květ (Malva
sylvestris L.), smil písečný - květ (Helichrysum arenarium (L.) Moench), kopřiva dvoudomá - list (Urtica dioica L.),
kontryhel obecný - nať (Alchemilla vulgaris L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0,

Katalog výrobků - Organ. a anorgan. toxiny strana 41



Joalis Antimetal - Olovo (Pb-Plumbum)
Přítomnost toxických kovů v lidském organismu není nic ojedinělého. Tyto kovy a
jejich sloučeniny však v organismu páchají velké škody. Mohou totiž poškozovat
jakoukoli tkáň v lidském těle.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který optimalizuje
funkce organismu.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XANPB

96199
20% ethanol, rostliny: pískavice řecké seno - plod (Trigonella foenum-graecum L.), slez lesní - květ (Malva
sylvestris L.), smil písečný - květ (Helichrysum arenarium (L.) Moench), kopřiva dvoudomá - list (Urtica dioica L.),
kontryhel obecný - nať (Alchemilla vulgaris L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0,
cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Antimetal - Rtuť (Hg-Hydrargyrum)
Přítomnost toxických kovů v lidském organismu není nic ojedinělého. Tyto kovy a
jejich sloučeniny však v organismu páchají velké škody. Mohou totiž poškozovat
jakoukoli tkáň v lidském těle.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který optimalizuje
funkce organismu.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XANHG

96198
20% ethanol, rostliny: pískavice řecké seno - plod (Trigonella foenum-graecum L.), slez lesní - květ (Malva
sylvestris L.), smil písečný - květ (Helichrysum arenarium (L.) Moench), kopřiva dvoudomá - list (Urtica dioica L.),
kontryhel obecný - nať (Alchemilla vulgaris L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0,
cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis ATB Rezidua antibiotik se do těla dostávají s potravou nebo jako léky. Mohou v těle
vést k přemnožení plísní, k dysbióze, případně mohou negativně měnit
epigenetické prostředí.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který optimalizuje
normální funkce organismu.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XATB

36852
20% ethanol, rostliny: bukvice lékařská - nať (Betonica officinalis L.), sedmikráska chudobka - květ (Bellis perennis
L.), vrbovka úzkolistá - nať (Epilobium  angustifolium L.), libeček lékařský - nať (Levisticum officinale Koch),
rozmarýn lékařský - nať (Rosmarinus officinalis L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny
0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Biosalz Soli anorganického i organického původu mohou způsobovat retenci vody a
podílet se na degeneraci vaziva, svalstva a dalších tkání.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální činnosti organismu.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDBIO

60224
20% ethanol, rostliny: sedmikráska obecná - květ (Bellis perennis L.), levandule lékařská - květ (Lavandula
angustifolia Mill.), měsíček zahradní - květ (Calendula officinalis L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140
kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Katalog výrobků - Organ. a anorgan. toxiny strana 42



Joalis Deimun Aktiv Rezidua očkovacích látek se v některých případech mohou chovat jako toxin, který
tvoří z jeden z hlavních předpokladů vzniku řady obtíží.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který optimalizuje
normální funkci imunitního
systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDAK

36329
20% ethanol, rostliny: hluchavka bílá - květ (Lamium album L.), violka vonná - nať (Viola odorata L.), fenykl obecný
- plod (Foeniculum vulgare Mill.), fazol obecný - osemení (Phaseolus vulgaris L.). Nutriční hodnoty ve 100ml:
energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Diamino Některé aminokyseliny působí na lidský organismus vysoce dráždivě.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
udržení normálních funkcí
organismu.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDIA

36848
20% ethanol, rostliny: ostropestřec mariánský - semeno (Silybum marianum (L)Gaertn.), sporýš  lékařský - nať
(Verbena officinalis  L.), jablečník obecný - nať (Marrubium vulgare L.), karbinec evropský - nať (Lycopus
europaeus L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Geosmog Patologické energie produkované vysílači a jinými zdroji záření včetně
geopatogenních zón mohou negativně ovlivňovat organismus.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který normalizuje
funkce organismu.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XGSM

77522
20% ethanol, rostliny: řebříček obecný - nať (Achillea millefolium L.), meduňka lékařská - nať (Melissa officinalis
L.), bez černý - plod (Sambucus nigra L.), hloh obecný - květ s listem (Crataegus laevigata Poir.). Nutriční hodnoty
ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Gli-Glu Získaná i zděděná intolerance gliadinu může vyvolat celou řadu obtíží, kromě
jiného i intoleranci lepku, která bývá spojena s celoživotními přísnými dietami.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normální funkci imunitního
systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XGLI

36625
20% ethanol, rostliny: jahodník obecný list (Fragaria vulgaris), šalvěj lékařská nať (Salvia officinalis), vřes obecný
(Erica vulgaris), levandule lékařská (Lavandula officinalis), sporýš lékařský (Verbena officinalis) v objemech 0,01%.
Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml. Nutriční hodnoty ve
100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.
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Joalis Ionyx Látky s ionizačním účinkem mohou poškozovat všechny tkáně lidského
organismu.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normálnímu stavu organismu.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XION

96591
20% ethanol, rostliny: bez černý - květ (Sambucus nigra L.), černucha setá - semeno (Nigella sativa L.), brusnice
brusinka - list (Vaccinium vitis-idaea (L.) Avrorin), bříza bělokorá - list (Betula pendula Roth), dub letní - kůra
(Quercus robur L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis LipoDren Umělé ztužené tuky se usazují ve sliznicích zažívacího ústrojí a mohou je
poškozovat.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který optimalizuje
normální funkce organismu.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XDLIP

12034
20% ethanol, rostliny: oves setý - plod (Avena sativa L.), čajovník čínský - list (Camelia sinensis (L.) Kuntze),
gymnema lesní - list (Gymnema silvestre (Retz.) Schultes), bazalka posvátná - nať (Ocimum sanctum L.), jitrocel
vejčitý - semeno (Plantago ovata Forssk.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry
0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Metabex Metabolity neboli produkty látkové přeměny mohou v organismu napáchat velké
škody. Především metabolity glutenu, cukru a kaseinu mohou být pro organismus
velice agresivní a u mnohých jedinců vyvolávají řadu nepříjemných potíží.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
normálnímu energetickému
metabolismu.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XMETA

36627
20% ethanol, rostliny: jahodník obecný - list (Fragaria vesca L.), šalvěj lékařská - list (Salvia officinalis L.), vřes
obecný - nať (Calluna vulgaris (L.) Hull), levandule lékařská - květ (Lavandula angustifolia Mill.), sporýš lékařský -
nať (Verbena officinalis L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0,
rostliny 10ml.

Joalis Metabol Nesprávně fungující metabolismus je v současné době velice častým jevem, který
může zapříčinit celou řadu závažných problémů.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá k
optimalizaci energetického
metabolismu.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XLMET

36893
20% ethanol, rostliny: šalvěj lékařská - list (Salvia officinalis L.), jinan dvoulaločný - list (Ginkgo biloba L.), lnice
květel - nať (Linaria vulgaris Mill.), kontryhel obecný - nať (Alchemilla vulgaris L. s.str.), černohlávek obecný - nať
(Prunella vulgaris L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny
10ml.
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Joalis Non-Grata Cizorodé bílkoviny jsou příčinou chronických alergických zánětů.

Doplněk stravy, kapky s
rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který pečuje o
imunitní systém.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XNON

36628
20% ethanol, rostliny: lípa malolistá - květ (Tilia cordata Mill.), fenykl obecný - plod (Foeniculum vulgare Mill.),
pampeliška lékařská - kořen (Taraxacum officinale auct. p.p. non Wiggers), hloh jednosemenný - plod (Crataegus
monogyna Jacq.) v koncentracích 0,01 % obj. od každé rostliny, vitamin B1 (thiamin) 11,2 mg. Nutriční hodnoty ve
100ml: energie 140 kcal/580 kJ, bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Supertox Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek, který optimalizuje
normální funkce organismu

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XSTX

77528
20% ethanol, rostliny: bedrník větší - kořen (Pimpinella major L.), kokoška pastuší tobolka - nať (Capsella bursa-
pastoris L.), přeslička rolní - nať (Equisetum arvense L.). Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ,
bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.

Joalis Toxigen Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek, který přispívá k
udržení normálního stavu imunitního systému.

CENA: 363 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 50 ml obsahuje
XTOX

77529
20% ethanol, rostliny: levandule lékařská - květ (Lavandula angustifolia Mill.), svízel vonný - nať (Galium odoratum
L.), violka trojbarevná - nať (Viola tricolor L.), medvědice lékařská - list (Arctostaphylos uva-ursi L.), prvosenka jarní
- květ (Primula veris L.) v objemech 0,01 % od každé rostliny. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 140 kcal/580 kJ,
bílkoviny 0, cukry 0, tuky 0, rostliny 10ml.
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Dětské preparáty

Jedná se o speciální výrobky, které využívají aktivní látky léčivých
rostlin a jsou postaveny na unikátní metodě používající obsah jako
nosič informace v pravém slova smyslu. Základem pro výrobu
produktů Joalis Bambi jsou bylinné výtažky.Tyto přípravky je
možno kombinovat s léky a vitaminy. Použití přípravků Joalis
Bambi spolu s dalšími zdravotními postupy pozitivně ovlivňuje
průběh obtíží u dětí, protože může zasáhnout podstatu řady velmi
rozšířených poruch zdraví.

Nenahrazují léky
a pestrou stravu

Joalis Bambi Oil 1 Dětský olej s měsíčkem a vitaminem E

CENA: 387 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 150 ml obsahuje
BOL1

96623
Paraffinum liquidum, Prunus dulcis oil, Isopropyl myristate, Tocopheryl acetate, Calendula officinalis extract.

Joalis Bambi Oil 2 Dětský olej s rakytníkem a vitaminem E

CENA: 387 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 150 ml obsahuje
BOL2

96624
Paraffinum Liquidum, Prunus dulcis oil, Isopropyl myristate, Hippophae rhamnoides extract, tocopheryl acetate.

Joalis Bambi Oil 3 Dětský olej s šípkem, bisabololem a vitaminem E

CENA: 387 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 150 ml obsahuje
BOL3

96625
Paraffinum liquidum, Prunus dulcis oil, Isopropyl myristate, Rosa canina seed extract, Tocopheryl acetate,
Bisabolol.
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Joalis BambiHarmoni 1 Doplněk stravy, sirupový komplex s rostlinnými výluhy a vitaminy pro děti.
Přispívá k normální funkci dýchacího systému.

CENA: 387 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
BAH1

91044
Invertní sirup (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), rostliny: kopřiva dvoudomá - kořen (Urtica dioica
L.), bez černý - květ (Sambucus nigra L.), artyčok zeleninový - kořen (Cynara scolymus L.) v koncentracích 0,01 %
obj. od každé rostliny, vitamin C, B2. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 371 kcal/1577 kJ, bílkoviny 0, cukry 92,75
g, tuky 0, rostliny 10 mg.

Joalis BambiHarmoni 2 Doplněk stravy, sirupový komplex s rostlinnými výluhy a vitaminy pro děti.
Přispívá k normálnímu stavu respiračního systému.

CENA: 387 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
BAH2

91045
Invertní sirup (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), rostliny: jitrocel kopinatý - list (Plantago lanceolata
L.), bez černý - květ (Sambucus nigra L.), lípa malolistá - květ (Tilia cordata Mill.), tymián obecný - list (Thymus
vulgaris/zygis) v koncentracích 0,01 % obj. od každé rostliny, vitamin C. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 371
kcal/1577 kJ, bílkoviny 0, cukry 92,75 g, tuky 0, rostliny 10 mg.

Joalis BambiHarmoni 3 Doplněk stravy, sirupový komplex s rostlinnými výluhy a vitaminy pro děti. Pečuje
o pokožku.

CENA: 387 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
BAH3

91046
Invertní sirup (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), rostliny: rakytník řešetlákový - plod (Hippophae
rhamnoides L.), pupalka dvouletá - nať (Oenothera biennis L.), réva vinná - plod (Vitis vinifera L.) v koncentracích
0,01 % obj. od každé rostliny, vitamin C. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 371 kcal/1577 kJ, bílkoviny 0, cukry
92,75 g, tuky 0, rostliny 10 mg. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 371 kcal/1577 kJ, bílkoviny 0, cukry 92,75 g,
tuky 0, rostliny 10 mg.

Joalis BambiHarmoni 4 Doplněk stravy, sirupový komplex s rostlinnými výluhy a vitaminy pro děti.
Přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.

CENA: 387 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
BAH4

91047
Invetní sirup (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), rostliny: pampeliška lékařská - kořen (Taraxacum
officinale), máta peprná - nať (Mentha piperita L.), rozmarýn lékařský - list (Rosmarinus officinalis L.), mochna
nátržník - nať (Potentilla erecta L.) v koncentracích 0,01 % obj. od každé rostliny, vitamin C a B6. Nutriční hodnoty
ve 100ml: energie 371 kcal/1577 kJ, bílkoviny 0, cukry 92,75 g, tuky 0, rostliny 10 mg.

Joalis BambiHarmoni 5 Doplněk stravy, sirupový komplex s rostlinnými výluhy a vitaminy pro děti. Pečuje
o imunitní systém.

CENA: 387 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
BAH5

91048
"Invertní sirup (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), rostliny: líska obecná - list (Corylus avellana L.),
borůvka obecná - list (Vaccinium myrtillus L.), bez černý - květ (Sambucus nigra L.) v koncentracích 0,01 % obj. od
každé rostliny, vitamin C, A, E. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 371 kcal/1577 kJ, bílkoviny 0, cukry 92,75 g,
tuky 0, rostliny 10 mg.
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Joalis Bambi Analerg Doplněk stravy, sirupový komplex s rostlinnými výluhy pro děti. Doplněk stravy
pro děti při alergiích.

CENA: 376 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
XBALE

90909
Invertní sirup (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), rostliny: kopřiva dvoudomá - kořen (Urtica dioica
L.), bez černý - květ (Sambucus nigra L.), artyčok zeleninový - kořen (Cynara scolymus L.), vitamin C, vitamin B2.
Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 371 kcal/1577 kJ, bílkoviny 0, cukry 92,75 g, tuky 0, rostliny 10 mg.

Joalis Bambi Angin Doplněk stravy, sirupový komplex s rostlinnými výluhy pro děti. Doplněk stravy
pro děti - při opakujících se angínách.

CENA: 376 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
XBANG

90916
Invertní sirup (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), rostliny: rdesno hadí kořen - oddenek (Bistorta
major, Gray), jablečník obecný - nať (Marrubium vulgare L.), šalvěj lékařská - list (Salvia officinalis L.), bez černý -
květ (Sambucus nigra L.), vitamin C, vitamin E. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 371 kcal/1577 kJ, bílkoviny 0,
cukry 92,75 g, tuky 0, rostliny 10 mg.

Joalis Bambi Auricul Doplněk stravy, sirupový komplex s rostlinnými výluhy pro děti. Doplněk stravy
pro děti - při zánětech středního ucha.

CENA: 376 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
XBAUR

90930
Invertní sirup (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), rostliny: koriandr setý - plod (Coriandrum sativum
L.), kontryhel obecný - nať (Alchemilla vulgaris L.), jeřáb ptačí - plod (Sorbus aucuparia L.) v koncentracích 0,01 %
obj. od každé rostliny, vitamin C, vitamin E. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 371 kcal/1577 kJ, bílkoviny 0, cukry
92,75 g, tuky 0, rostliny 10 mg.

Joalis Bambi Bronchi Doplněk stravy, sirupový komplex s rostlinnými výluhy pro děti. Doplněk stravy
pro děti - při problémech s dýchacím systémem.

CENA: 376 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
XBBRO

90947
invertní sirup (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), rostliny: lékořice lysá - kořen (Glycyrrhiza glabra
L.), bedrník anýz - plod (Pimpinella anisum L.), černý rybíz - plod (Ribes nigrum L.), bez černý - plod (Sambucus
nigra L.), kys. askorbová (vitamin C), přírodní citronové aroma. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 371 kcal/1577
kJ, bílkoviny 0, cukry 92,75 g, tuky 0, rostliny 10 mg.

Joalis Bambi Cutis Doplněk stravy, sirupový komplex s rostlinnými výluhy pro děti. Doplněk stravy
pro děti, který pečuje o citlivou dětskou pokožku.

CENA: 376 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
XBCUT

90961
invertní sirup (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), rostliny: rakytník řešetlákový - plod (Hippophae
rhamnoides L.), pupalka dvouletá - nať (Oenothera biennis L.), réva vinná - plod (Vitis vinifera L.), kyselina L-
askorbová (vitamin C), přírodní citronové aroma. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 371 kcal/1577 kJ, bílkoviny 0,
cukry 92,75 g, tuky 0, rostliny 10 mg.
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Joalis Bambi Enurex Doplněk stravy, sirupový komplex s rostlinnými výluhy pro děti. Doplněk stravy
pro děti, který optimalizuje správnou funkci močového měchýře, například při
pomočování.

CENA: 376 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
XBENU

90978
invertní sirup (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), rostliny: levandule lékařská - květ (Lavandula
angustifolia Mill.), meduňka lékařská - list (Melissa officinalis L.), bedrník anýz - plod (Pimpinella anisum L.),
kopřiva dvoudomá - nať (Urtica dioica L.), kys. askorbová (vitamin C), přírodní citronové aroma. Nutriční hodnoty
ve 100ml: energie 371 kcal/1577 kJ, bílkoviny 0, cukry 92,75 g, tuky 0, rostliny 10 mg

Joalis Bambi Estomag Doplněk stravy, sirupový komplex s rostlinnými výluhy pro děti. Doplněk stravy
pro děti - při potížích s žaludkem.

CENA: 376 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
XBEST

90985
invertní sirup (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), rostliny: bazalka pravá - list (Ocimum basilicum L.),
pampeliška lékařská - nať (Taraxacum officinale L.), kmín kořenný - plod (Carum carvi L.), čekanka obecná - kořen
(Cichorium intybus L.), kys. askorbová (vitamin C), přírodní citronové aroma. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie
371 kcal/1577 kJ, bílkoviny 0, cukry 92,75 g, tuky 0, rostliny 10 mg.

Joalis Bambi HyperaktivDoplněk stravy, sirupový komplex s rostlinnými výluhy pro děti. Doplněk stravy
pro děti - při hyperaktivitě.

CENA: 376 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
XBHYP

90992
"Invertní sirup (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), rostliny: hluchavka bílá - květ (Lamium album L.),
vilín virginský - kůra (Hamamelis virginiana L.) vitamin, vitamin E. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 371
kcal/1577 kJ, bílkoviny 0, cukry 92,75 g, tuky 0, rostliny 10 mg.

"

Joalis Bambi Imun Doplněk stravy, sirupový komplex s rostlinnými výluhy pro děti. Doplněk stravy
pro děti, který pečuje o imunitní systém dětí.

CENA: 376 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
XBIMU

91005
Invertní sirup (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), rostliny: líska obecná - list (Corylus avellana L.),
borůvka obecná - list (Vaccinium myrtillus L.), bez černý - květ (Sambucus nigra L.), vitamin C, vitamin A, vitamin
E. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 371 kcal/1577 kJ, bílkoviny 0, cukry 92,75 g, tuky 0, rostliny 10 mg.

Joalis Bambi Laryng Doplněk stravy, sirupový komplex s rostlinnými výluhy pro děti. Doplněk stravy
pro děti - při zánětech dýchacích cest, například laryngitidách.

CENA: 376 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
XBLAR

91012
invertní sirup (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), rostliny: dobromysl obecná - nať (Origanum vulgare
L.), lékořice lysá - kořen (Glycyrrhiza glabra L.), šalvěj lékařská - list (Salvia officinalis L.), jeřáb ptačí - plod
(Sorbus aucuparia L.), kys. askorbová (vitamin C), přírodní citronové aroma. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie
371 kcal/1577 kJ, bílkoviny 0, cukry 92,75 g, tuky 0, rostliny 10 mg.
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Joalis Bambi Nasal Doplněk stravy, sirupový komplex s rostlinnými výluhy pro děti. Doplněk stravy
pro děti, který pečuje o nos a nosní cesty.

CENA: 376 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
XBNAS

91029
Invertní sirup (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), rostliny: bez černý - květ (Sambucus nigra L.),
ostropestřec mariánský - semeno (Silybum marianum L.), šalvěj lékařská - list (Salvia officinalis L.) vitamin C,
vitamin E. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 371 kcal/1577 kJ, bílkoviny 0, cukry 92,75 g, tuky 0, rostliny 10 mg.

Joalis Bambi Symbiflor To bývá často porušeno užíváním různých léků, především antibiotik, ale také
alergiemi a různými záněty zažívacího ústrojí. Návrat k přirozenému střevnímu
prostředí je základním předpokladem tělesného i duševního zdraví dítěte. Střevo
má důležitější vliv na dobrý zdravotní stav, než si představujeme.

Doplněk stravy, sirupový
komplex s rostlinnými výluhy pro
děti. Doplněk stravy pro děti,
který pečuje o normální střevní
prostředí.

CENA: 376 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
XBSYM

91043
invertní sirup (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), rostliny: oves setý - semeno (Avena sativa L.),
mrkev obecná - kořen (Daucus carota L.), libeček lékařský - list (Levisticum officinale Koch), len setý - semeno
(Linum usitatissimum L.), kys. askorbová (vitamin C), přírodní citronové aroma. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie
371 kcal/1577 kJ, bílkoviny 0, cukry 92,75 g, tuky 0, rostliny 10 mg
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Harmoni

Řada Bioharmoni obsahuje osm preparátů, které jsou rozděleny
do dvou setů. Každý preparát, založený na léčivých bylinách
spojených s informačními programy, je zaměřen na očistu jiné
části těla.
Psychoharmoni je unikátní sada čtyř preparátů, které rozbíjejí
patologické emoce a emocionální bloky, zbavují tělo psychických
toxinů, a tudíž jsou zároveň klíčem k uvolnění toxinů fyzických.
Řada Psychoharmoni tak napomáhá k obnovení vnitřní rovnováhy
organismu, což vede ke zlepšení kvality života.

Nenahrazují léky
a pestrou stravu

Joalis BIOHARMONI SET I (1-4)
Doplněk stravy, sirupolihový
komplex s rostlinnými výluhy a
vitaminy. Sada Bioharmoni je
soubor osmi doplňků stravy,
které přispívají k normálnímu
chodu organismu.

CENA: 1411 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 4x100 ml obsahuje
BH1

36850
BioharmoniR 1:
20% líh, invertní sirup IS 50 (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy). V komplexu jsou obsaženy výluhy
rostlin a vitaminy: mateřídouška obecná - nať (Thymus serpyllum L.), bez černý - květ (Sambucus nigra L.), kopřiva
dvoudomá - list (Urtica dioica L.), badyáník pravý - plod (Anisi Stellati fructus), květák (Brassica oleracea convar.
botrytis L.), okurka setá (Cucumis sativus L.), brokolice (Brassica oleracea convar. italica Plenck.), kapusta
(Brassica oleracea convar. sabauda L.), špenát (Spinacia oleracea L.), kakost smrdutý (Geranium robertianum L.)
v objemech 0,01% od každé rostliny. Biotin 900 ?g, vitamin B12 8?g ve 100 ml obsahu výrobku.
BioharmoniR 2:
20% líh, invertní sirup IS 50 (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy). V komplexu jsou obsaženy výluhy
rostlin a vitaminy: pískavice řecké seno - semena (Trigonella foenum-graecum L.), bobkový list (Laurus nobilis L.),
kopřiva dvoudomá - list (Urtica dioica L.), nové koření (Pimenta dioica L.) v objemech 0,01 % od každé rostliny.
Vitamin B1 11,2 mg, vitamin B12 8 ?g ve 100 ml obsahu výrobku.
BioharmoniR 3:
20% líh, invertní sirup IS 50 (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy). V komplexu jsou obsaženy výluhy
rostlin a vitaminy: chlorella (Chlorella pyrenedoisa), všehoj ženšenový - kořen (Panax ginseng C.A.Mey.), benedikt
lékařský - nať (Cnicus benedictus L.), hřebíčkovec kořenný - květ (Caryophylli flos) v objemech 0,01% od každé
rostliny. Vitamin B6 12 mg, vitamin B12 8 ?g ve 100 ml obsahu výrobku.
BioharmoniR 4:
20% líh, invertní sirup IS 50 (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy). V komplexu jsou obsaženy výluhy
rostlin a vitaminy: fenykl obecný - plod (Foeniculum vulgare Mill.), pelyněk pravý - nať (Artemisia absinthium L.),
jalovec obecný - plod (Juniperus communis L.), bedrník anýz - kořen (Pimpinella anisum L.), kopřiva dvoudomá -
list (Urtica dioica L.), čajovník čínský - list (Camelia sinensis L.) v objemech 0,01 % od každé rostliny. Vitamin B1
11,2 mg, vitamin B12 8 ?g ve 100 ml obsahu výrobku.
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Joalis BIOHARMONI SET II (5-8)
Doplněk stravy, sirupolihový
komplex s rostlinnými výluhy a
vitaminy. Sada Bioharmoni je
soubor osmi doplňků stravy,
které přispívají k normálnímu
chodu organismu.

CENA: 1411 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 4x100 ml obsahuje
BH2

36851
BioharmoniR 5:
20% líh, invertní sirup IS 50 (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy). V komplexu jsou obsaženy výluhy
rostlin a vitaminy: sója luštinatá (Glycine max (L.) Mer.), kozinec blanitý - nať (Astragallus membranaceus (Fisch ex
Link.)), pšenice špalda (Triticum spelta L.) v objemech 0,01 %. Vitamin B6 12 mg, vitamin B12 8 ?g ve 100 ml
obsahu výrobku.

BioharmoniR 6:
20% líh, invertní sirup IS 50 (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy). V komplexu jsou obsaženy výluhy
rostlin a vitaminy: libeček lékařský - nať (Levisticum officinale Koch), rozmarýn lékařský - nať (Rosmarinus
officinalis L.), rybíz červený - plod (Ribes rubrum L.), sléz maurský - květ (Malva sylvestris ssp. mauritiana Scop.),
šišák vroubkovaný - nať (Scutellaria galericulata L.), cesmína paraguayská - list (Ilex paraguariensis St.-Hill.),
plavuň vidlačka - nať(Lycopodium clavatum L.), pór zahradní - nať (Allium porrum L.),puškvorec obecný - kořen
(Acorus calamus L.),santal bílý - dřevo (Santalum album L.), šťovík tupolistý - kořen (Rumex obtusifolius L.), tawari
negro (Tabebuia serratifolia (Vahl) Nicols.) - HEM: 350-15.7.02-20103, všedobr horní - kořen (Imperatoria
ostruthium L.), jelení jazyk - nať (Asplenium scolopendrium), jetel alpínský - květ (Trifolium alpestre L.), kopr vonný
- plod (Anethum graveolens L.), lomikámen vždyživý - nať (Saxifraga paniculata Mill.), majoránka zahradní - nať
(Majorana hortensis Moench), muškátovník vonný - míšek (Myristica fragrans Houtt.), sedmikráska obecná - květ
(Bellis perennis L.), lnice květel - nať (Linaria vulgaris Mill.), pasuchaca (Geranium dielsianum Knuth.), sangre de
drago (Croton lechleri Muell. (Arg.)), jírovec maďal - kůra (Aesculus hippocastanum L.), kerblík třebule - list
(Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.), proskurník lékařský - kořen (Althaea officinalis L.), riňosan (Uncaria tomentosa
Willd. ex Schult. + Phyllantus niruri L. 1:1), turanka kanadská - nať (Conyza canadensis (L.)Cronquist), tužebník -
nať (Filipendula rubra (Hill.)R.L.Robins), kakost smrdutý (Geranium robertianum L.), lípa - květ (Tiliae flos),
čajovník čínský - list (Camelia sinensis L.) v objemech 0,01% od každé rostliny. Biotin 900 ?g, vitamin B12 8 ?g ve
100 ml obsahu výrobku.

BioharmoniR 7:
20% líh, invertní sirup IS 50 (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy). V komplexu jsou obsaženy výluhy
rostlin a vitaminy: (Glycyrrhiza glabra L.), těhozev březový - list (Barosma betulina Bart. et Wend.), cibule zimní
(Allium fistulosum L.), jetel luční - květ (Trifolium pratense L.), kerblík třebule - list (Anthriscum cerefolium (L.)
Hoffm.), kopr vonný - plod (Anethum graveolens L.), máčka ladní - nať (Erynqium campestre L.), sedmikráska
obecná - květ (Bellis perennis L.), bukvice lékařská - nať (Betonica officinalis L.), vrbovka úzkolistá - nať (Epilobium
angustifolium L.), ostružník křovitý - list (Rubus fruticosus L.), řeřicha setá - nať (Lepidium sativum L.), šišák
vroubkovaný - nať (Scutellaria galericulata L.), artyčok kardový - nať (Cynara cardunculus L.), karbinec evropský -
nať (Lycopus europaeus L.), rooibos (Aspalathus linearis (Burman f.)r.Dahlgren), přeslička rolní - nať (Equisetum
arvense L.), pupalka dvouletá - semena (Oenothera biennis L), libeček lékařský - nať (Levisticum officinale Koch),
pelyněk estragon - list (Artemisia dracunculus L.), galgán lékařský - kořen (Alpinia officinarium Hance), jasmín
sambac - květ (Jasminum sambac (L.)Ait.), jírovec maďal - květ (Aesculus hippocastanum L.), svízel povázka - nať
(Gallium mollugo L.s.str.), jerlín japonský - květ (Sophora japonica L.) v objemech 0,01 % od každé rostliny. Biotin
900 ?g, vitamin B12 8 ?g ve 100 ml obsahu výrobku.

BioharmoniR 8:
20% líh, invertní sirup IS 50 (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy). V komplexu jsou obsaženy výluhy
rostlin a vitaminy: třapatka nachová - květ (Echinacea purpurea L.), divizna velkokvětá - květ, nať (Verbascum
densiflorum Bertol.), pískavice řecké seno - semena (Trigonella foenum-graecum L.), proskurník lékařský - nať,
květ (Althaea officinalis L.), bazalka vonná - nať (Ocimum basilicum L.), rakytník řešetlákovitý - plod (Hyppophäe
rhamnoides L.), jestřabina lékařská - nať (Galega officinalis L.), fazol obecný - lusk (Phaseolus vulgaris L.),
pampeliška lékařská - kořen (Taraxacum officinale Web. in W.), borůvka černá - listy a nať (Vaccinium myrtillus L.),
celer vonný - semena (Apium graveolens L.), lékořice lysá - kořen (Glycyrrhiza glabra L.), hřebíčkovec kořenný -
květ (Caryophylli flos), svízel povázka - nať (Gallium mollugo L.), jinan dvoulaločný - list (Ginkgo biloba L.), bukvice
lékařská - nať (Betonica officinalis L.), sedmikráska obecná - květ (Bellis perennis L.), světlík lékařský - nať
(Euphrasia rostkoviana Hayek), ostružiník křovitý - plod, list (Rubus fruticosus L. agg), maliník obecný - plod
(Rubus idaeus L.), badyáník pravý - plod (Anisi Stellati fructus), bobkový list (Laurus nobilis L.), benedikt lékařský -
nať (Cnicus benedictus L.) v objemech 0,01 % od každé rostliny. Biotin 900 ?g. Vitamin B12 8?g ve 100 ml obsahu
výrobku.
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Joalis PsychoHarmoni Set
Doplněk stravy, sirupolihový komplex s rostlinnými výluhy a vitaminy. Sada
Psychoharmoni je soubor čtyř doplňků stravy, které přispívají k normální
psychické činnosti.

CENA: 1411 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 4x100 ml obsahuje
PHA

36654
Psychoharmoni 1:
líh 20% (voda, líh), invertní sirup (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), výluhy z rostlin: jinan
dvoulaločný - list (Ginkgo biloba L.), ženšen pravý - sušený kořen (Panax ginseng L.), kopřiva dvoudomá - kořen
(Urtica dioica L.), schisandra (wu-wei-zi) - plod (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.), čajovník zelený - list (Thea
viridis L.) v koncentracích 0,01% obj. od každé rostliny, vitaminy B12 a C ve 100 ml obsahu výrobku.

Psychoharmoni 2:
líh 20% (voda, líh), invertní sirup (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), výluhy z rostlin: třezalka
tečkovaná - nať, květ (Hypericum perforatum L.), čajovník - list (Thea viridis L.), česnek setý - cibule, list (Allium
sativum L.), kopřiva dvoudomá - kořen (Urtica dioica L.) v koncentracích 0,01% obj. od každé rostliny, vitaminy
B12 a C ve 100 ml obsahu výrobku.

Psychoharmoni 3:
líh 20% (voda, líh), invertní sirup (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), výluhy z rostlin: třezalka
tečkovaná - nať, květ (Hypericum perforatum L.), schisandra (wu-wei-zi) - plod, list (Schisandra chinensis (Turcz.)
Baill.), máta peprná - list (Mentha piperita L.), kopřiva dvoudomá - kořen (Urtica dioica L.) v koncentracích 0,01%
obj. od každé rostliny, vitaminy B12 a C ve 100 ml obsahu výrobku.

Psychoharmoni 4:
líh 20% (voda, líh), invertní sirup (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), výluhy rostlin: kozlík lékařský -
kořen (Valeriana officinalis L.), chmel otáčivý - listy (Humulus lupulus L.), meduňka lékařská - list (Melissa
officinalis L.), heřmánek pravý - květ (Matricaria recutita L.), kopřiva dvoudomá - kořen (Urtica dioica L.) v
koncentracích 0,01% obj. od každé rostliny, vitaminy B12 a C ve 100 ml obsahu výrobku.

Katalog výrobků - Harmoni strana 53



Vitamíny a minerály

Jsou kombinované s informační detoxikační složkou, která
napravuje poruchy vstřebávání těchto látek, a tvoří ucelenou řadu
zásobující organismus vitaminy, minerálními látkami a stopovými
prvky.

Obsah 100 ml
Nenahrazují léky
a pestrou stravu

Joalis Vitatone Doplněk stravy, sirupolihový komplex s vitaminy. Obsahuje vitaminy A, B2, niacin,
B5, C, D3, E, H, K, karnitin a PABA. Optimalizuje správné vstřebávání a využívání
těchto vitaminů.

CENA: 384 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
VTON

36651
20% ethanol (voda, líh), invertní sirup (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), vitamin A, B2, B3, B5, C,
D3, E, H, K, karnitin PABA

Joalis Vitavite Doplněk stravy, sirupolihový komplex s vitaminy. Obsahuje vitaminy B1, B6, B12,
E, koenzym Q10 a kyselinu listovou. Optimalizuje správné vstřebávání a využívání
těchto vitaminů, má pozitivní vliv proti civilizačním nemocem.

CENA: 384 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
VVIT

36652
20% ethanol (voda, líh), invertní sirup (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), vitamin B1, B6, B12,
koenzim Q10, kyselina listová.

Joalis Minemax Doplněk stravy, sirupolihový komplex s vitaminy a minerály. Obsahuje vitamín C,
vápník, hořčík, měď, jód, selen, chrom. Optimalizuje správné vstřebávání a
využívání minerálů. Nosné medium: vláknina NUTRIOSE a aroniový extrakt.

CENA: 384 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
MINE

36653
Voda, aróniový extrakt, NUTRIOSER FB(dextrin), kys.askorbová, fruktóza, hexahydrát chloridu chromitého, síran
měďnatý, iodid draselný, seleničitan sodný, tertrahydrát chloridu manganatého, dihydrát chloridu vápenatého;
mléčnan hořečnatý, dihydrát.
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Veterinární preparáty

Veterinární vitaminové přípravky ve formě kapek k vnitřnímu užití
s obsahem rostlinných výluhů, které příznivě působí na
organismus zvířat. Detoxikují mikrobiální infekční ložiska, další
toxiny a emoční zátěže v konkrétních tkáních a orgánech
organismu. Obsah 100 ml

Nenahrazují léky
a pestrou stravu

AniDigest - kočky Veterinární vitaminový přípravek ve formě kapek k vnitřnímu užití s obsahem
rostlinných výluhů, příznivě působící na zažívání.

CENA: 382 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
ANCDIG

1012000
Ve 100 ml přípravku je obsaženo: 20% ethanol, nikotinamid (niacin) - 240 mg, kyselina pantothenová (vitamin B5) -
200 mg, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6) - 20 mg,
list ostružiníku křovitého (Rubus fruticosus L.) - 2,5 mg, nať řepíku lékařského (Agrimonia eupatoria L.) - 2,5 mg,
nať šanty kočičí (Nepeta cataria L.) - 2,5 mg, plod rakytníku řešetlákového (Hippophae rhamnoides L.) - 2,5 mg,
biotin - 2 mg.

AniMove - kočky Veterinární vitaminový přípravek ve formě kapek k vnitřnímu užití s obsahem
rostlinných výluhů, příznivě ovlivňující hybnost zvířete

CENA: 382 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
ANCMOV

1012001
Ve 100 ml přípravku je obsaženo: 20% ethanol, nikotinamid (niacin) - 240 mg, kyselina pantothenová (vitamin B5) -
200 mg, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6) - 20 mg,
list ostružiníku křovitého (Rubus fruticosus L.) - 2,5 mg, nať řepíku lékařského (Agrimonia eupatoria L.) - 2,5 mg,
nať šanty kočičí (Nepeta cataria L.) - 2,5 mg, plod rakytníku řešetlákového (Hippophae rhamnoides L.) - 2,5 mg,
biotin - 2 mg.

AniNevrin - kočky Veterinární vitaminový přípravek ve formě kapek k vnitřnímu užití s obsahem
rostlinných výluhů, příznivě působící na psychiku a nervové funkce zvířete.

CENA: 382 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
ANCNEV

1012002
Ve 100 ml přípravku je obsaženo: 20% ethanol, kyselina pantothenová (vitamin B5) - 200 mg, thiamin hydrochlorid
(vitamin B1) - 20 mg, kyselina pteroymonoglutamová (kyselina listová) - 4 mg, nať třezalky tečkované (Hypericum
perforatum L.) - 2,5 mg, květ levandule lékařské (Lavandula angustifolia Mill.) - 2,5 mg, nať šanty kočičí (Nepeta
cataria L.) - 2,5 mg, květ s listem hlohu obecného (Crataegus laevigata Poir.) - 2,5 mg, cyanokobalamin (vitamin
B12) - 0,5 mg.
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AniSkin - kočky Veterinární vitaminový přípravek ve formě kapek k vnitřnímu užití s obsahem
rostlinných výluhů, příznivě ovlivňující vzhled kůže a srsti.

CENA: 382 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
ANCSKI

1012003
Ve 100 ml přípravku je obsaženo: 20% ethanol, kyselina pantothenová (vitamin B5) - 200 mg, pyridoxin
hydrochlorid (vitamin B6) - 20 mg, kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová) - 4 mg, nať přesličky rolní
(Equisetum arvense L.) - 2,5 mg, kořen kozlíku lékařského (Valeriana officinalis L.) - 2,5 mg, květ měsíčku
zahradního (Calendula officinalis L.) - 2,5 mg, nať karbince evropského (Lycopus europaeus L.) - 2,5 mg, biotin - 2
mg.

AniSpir - kočky Veterinární vitaminový přípravek ve formě kapek k vnitřnímu užití s obsahem
rostlinných výluhů, příznivě působící na dýchání.

CENA: 382 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
ANCSPI

1012004
Ve 100 ml přípravku je obsaženo: 20% ethanol, nikotinamid (niacin) - 240 mg, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6) -
20 mg, kyselina pteroymonoglutamová (kyselina listová) - 4 mg, list jitrocelu kopinatého (Plantago lanceolata L.) -
2,5 mg, list proskurníku lékařského (Althaea officinalis L.) - 2,5 mg, nať šanty kočičí (Nepeta cataria L.) - 2,5 mg,
květ prvosenky jarní (Primula veris L.) - 2,5 mg, cyanokobalamin (vitamin B12) - 0,5 mg.

AniUrin - kočky Veterinární vitaminový přípravek ve formě kapek k vnitřnímu užití s obsahem
rostlinných výluhů, příznivě působící na močové cesty.

CENA: 382 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
ANCURI

1012005
Ve 100 ml přípravku je obsaženo: 20% ethanol, kyselina askorbová (vitamin C) - 1200 mg, nikotinamid (niacin) -
240 mg, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6) - 20 mg, list medvědice lékařské (Arctostaphyllos uva-ursi L.) - 2,5 mg,
list břízy bílé (Betula pendula Roth) - 2,5 mg, nať šanty kočičí (Nepeta cataria L.) - 2,5 mg, nať sedmikrásky
chudobky (Bellis perennis L.) - 2,5 mg, cyanokobalamin (vitamin B12) - 0,5 mg.

AniDigest - psi Veterinární vitaminový přípravek ve formě kapek k vnitřnímu užití s obsahem
rostlinných výluhů, příznivě působící na zažívání.

CENA: 382 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
ANDDIG

1012006
Ve 100 ml přípravku je obsaženo: 20% ethanol, nikotinamid (niacin) - 240 mg, kyselina pantothenová (vitamin B5) -
200 mg, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6) - 20 mg,
list ostružiníku křovitého (Rubus fruticosus L.) - 2,5 mg, nať řepíku lékařského (Agrimonia eupatoria L.) - 2,5 mg,
nať šanty kočičí (Nepeta cataria L.) - 2,5 mg, plod rakytníku řešetlákového (Hippophae rhamnoides L.) - 2,5 mg,
biotin - 2 mg.

AniMove - psi Veterinární vitaminový přípravek ve formě kapek k vnitřnímu užití s obsahem
rostlinných výluhů, příznivě ovlivňující hybnost zvířete.

CENA: 382 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
ANDMOV

1012007
Ve 100 ml přípravku je obsaženo: 20% ethanol, kyselina askorbová (vitamin C) -
1200 mg, nikotinamid (niacin) - 240 mg, thiamin hydrochlorid (vitamin B1) - 20 mg,
list rybízu černého (Ribes nigrum L.) - 2,5 mg, nať kopřivy dvoudomé (Urtica dioica L.) - 2,5 mg, nať kontryhelu
obecného (Alchemilla vulgaris L.) - 2,5 mg, kořen kozlíku lékařského (Valeriana officinalis L.) - 2,5 mg, biotin - 2
mg.
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AniNevrin - psi Veterinární vitaminový přípravek ve formě kapek k vnitřnímu užití s obsahem
rostlinných výluhů, příznivě působící na psychiku a nervové funkce zvířete

CENA: 382 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
ANDNEV

1012008
Ve 100 ml přípravku je obsaženo: 20% ethanol, kyselina pantothenová (vitamin B5) - 200 mg, thiamin hydrochlorid
(vitamin B1) - 20 mg, kyselina pteroymonoglutamová (kyselina listová) - 4 mg, nať třezalky tečkované (Hypericum
perforatum L.) - 2,5 mg, květ levandule lékařské (Lavandula angustifolia Mill.) - 2,5 mg, nať šanty kočičí (Nepeta
cataria L.) - 2,5 mg, květ s listem hlohu obecného (Crataegus laevigata Poir.) - 2,5 mg, cyanokobalamin (vitamin
B12) - 0,5 mg.

AniSkin - psi Veterinární vitaminový přípravek ve formě kapek k vnitřnímu užití s obsahem
rostlinných výluhů, příznivě ovlivňující vzhled kůže a srsti.

CENA: 382 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
ANDSKI

1012009
Ve 100 ml přípravku je obsaženo: 20% ethanol, kyselina pantothenová (vitamin B5) - 200 mg, pyridoxin
hydrochlorid (vitamin B6) - 20 mg, kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová) - 4 mg, nať přesličky rolní
(Equisetum arvense L.) - 2,5 mg, kořen kozlíku lékařského (Valeriana officinalis L.) - 2,5 mg, květ měsíčku
zahradního (Calendula officinalis L.) - 2,5 mg, nať karbince evropského (Lycopus europaeus L.) - 2,5 mg, biotin - 2
mg.

AniSpir - psi Veterinární vitaminový přípravek ve formě kapek k vnitřnímu užití s obsahem
rostlinných výluhů, příznivě působící na dýchání.

CENA: 382 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
ANDSPI

1012010
Ve 100 ml přípravku je obsaženo: 20% ethanol, nikotinamid (niacin) - 240 mg, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6) -
20 mg, kyselina pteroymonoglutamová (kyselina listová) - 4 mg, list jitrocelu kopinatého (Plantago lanceolata L.) -
2,5 mg, list proskurníku lékařského (Althaea officinalis L.) - 2,5 mg, nať šanty kočičí (Nepeta cataria L.) - 2,5 mg,
květ prvosenky jarní (Primula veris L.) - 2,5 mg, cyanokobalamin (vitamin B12) - 0,5 mg.

AniUrin - psi Veterinární vitaminový přípravek ve formě kapek k vnitřnímu užití s obsahem
rostlinných výluhů, příznivě působící na močové cesty

CENA: 382 Kč

zkratka:
EAN kód:

Složení - 100 ml obsahuje
ANDURI

1012011
Ve 100 ml přípravku je obsaženo: 20% ethanol, kyselina askorbová (vitamin C) - 1200 mg, nikotinamid (niacin) -
240 mg, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6) - 20 mg, list medvědice lékařské (Arctostaphyllos uva-ursi L.) - 2,5 mg,
list břízy bílé (Betula pendula Roth) - 2,5 mg, nať šanty kočičí (Nepeta cataria L.) - 2,5 mg, nať sedmikrásky
chudobky (Bellis perennis L.) - 2,5 mg, cyanokobalamin (vitamin B12) - 0,5 mg.
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