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MELATONIN 5 mg         EAN 8594062353300 

 Melatonin je přírodní hormon, který reguluje 

psychické i fyzické aktivity v koordinaci s 

denním biorytmem organismu. 

 Přípravek slouží k doplnění melatoninu do 

organismu při jeho přirozeném nedostatku v 

závislosti na věku, kdy produkce v těle 

postupně klesá. 

 Melatonin pomáhá dosáhnout souladu s 

denním a nočním cyklem a tím zkrátit dobu 

potřebnou k usnutí. 

 U osob, vystavených při cestování časovému 

posunu po dlouhé cestě letadlem do jiného 

časového pásma ( jet lag ), přispívá ke 

zmírnění subjektivního pocitu únavy. 

 30 ta. 

 

 

 



CHILLIES ACTIVE            EAN 8594062352891 



CHILLIES ACTIVE             EAN 8594062352891 

 Originální přípravek pro podporu prokrvení tkání a pro snižování 

tělesné hmotnosti. Výtažek z papriky s obsahem kapsaicinu je 

častou složkou redukčních programů, přispívá ke snižování 

tělesné hmotnosti. Garcínie je další téměř nepostradatelnou 

součástí odtučňovacích diet. Omezuje pocit hladu a chuť k jídlu, 

pomáhá udržovat normální hladinu cukru a tuků v krvi. Potlačuje 

tvorbu tuků a jejich hromadění v tkáních, pomáhá snižovat tukové 

zásoby v těle. Ginkgo podporuje cirkulaci krve a periferní krevní 

oběh – přispívá k prokrvení krevních kapilár. Pomáhá udržovat 

dobrý sluch a zrak, příznivě působí na činnost a aktivitu mozku 

s postupujícím věkem. 

 Složení :  garcínie kambodžská extrakt z plodu 1251 mg, zelený čaj 

extrakt z listu 282 mg, paprika roční extrakt z plodu 150 mg, jinan 

dvoulaločný (ginkgo) extrakt z listu 39 mg ve 3 tabletách. 

 Dávkování : 2 - 3 tablety za den.  

 90 ta. 
 

 



KURKUMIN 3-komplex    EAN 8594062353317 

 Kurkuma vyniká širokým spektrem účinků na 

organismus. Podporuje jaterní funkci, 

vylučování trávicích šťáv a žluči, brání 

ukládání tuků a usnadňuje jejich odbourávání 

z jater. Příznivě ovlivňuje nervovou soustavu, 

pomáhá udržovat psychickou rovnováhu. 

Podporuje imunitní systém, působí jako silný 

antioxidant. Posiluje srdeční funkci a krevní 

oběh, příznivě působí na tvorbu a kvalitu krve. 

Příznivě ovlivňuje plíce a horní dýchací cesty, 

pomáhá udržovat kvalitu kůže, zklidňuje 

unavené a namožené svaly a klouby. Zázvor 

podporuje přirozenou obranyschopnost, 

stimuluje imunitní systém, příznivě působí na 

dýchání a na funkci průdušek. Dodává energii, 

povzbuzuje vitalitu, má stimulační a tonizující 

účinky, přispívá k odolnosti vůči únavě. Pepř 

podporuje vstřebávání živin z potravy a 

v bylinných směsích zvyšuje účinnost 

ostatních rostlinných složek. 

  Složení: kurkuma dlouhá extrakt z kořene (95 % 

kurkuminu) 400 mg, zázvor lékařský extrakt 

z oddenku (6 % gingerolů) 350 mg, černý pepř 

plod extrakt (95 % piperinu) 4 mg 

 60 tob. 

 



DESTRES AKTIV           EAN 8594062352242   

 Přípravek pro zklidnění a posílení organismu a pro jeho optimální relaxaci. Kozlík pomáhá 
zklidnit organismus při stresu, vnitřním napětí, podráždění a hektickém životním stylu. 
Podporuje uvolnění, optimální psychickou i fyzickou kondici, příznivě ovlivňuje spánek. 
Přispívá k normální srdeční funkci, posiluje pružnost a pevnost cévních stěn.  Třezalka 
pomáhá udržovat emoční rovnováhu a psychickou pohodu, napomáhá uvolnění a adaptaci 
při napětí a stresu. Povzbuzuje po psychické i fyzické stránce, tonizuje organismus, stimuluje 
mentální schopnosti, pracovní výkon a regeneraci sil. 

 Složení : ( v 1 želatinové tobolce ) 

 L-tryptofan ... 200 mg 

 Kozlík lékařský extrakt ... 50 mg 

 Třezalka tečkovaná ... 50 mg 

 30 tob. 
 



KŘEMÍK AKTIV               EAN 8594062350361   

 Složení : ( v 1 želatinové tobolce ) 

 křemík ... 15 mg 

 biotin ... 75 µg 

 zinek ... 15 mg 

 vit. B5 ( kys. Pantothenová ) ... 5 mg 

 kyselina hyaluronová ... 15 µg 

 30 tob. 
 

 

 



   KYSELINA LISTOVÁ AKTIV 

 Složení : 

 kyselina listová … 400 µg 

 vit. B 2 ( riboflavin ) … 4 mg 

 vit. B 6 ( pyridoxin ) … 4 mg 

 vit. B 12 ( kyanokobalamin ) … 2 µg 

 30 tob.                                                 EAN 8594062350477 

     

 



MAGNESIUM FORTE + B-komplex                         
EAN 8594062352440                               

 Složení : hořčík (oxid hořečnatý) 375 mg (100 % DDD), mikrokrystalická celulóza, kukuřičná vláknina,    

                stearát hořečnatý, oxid křemičitý, fosforečnan vápenatý (protispékavé látky),  

                vitamin B2 (riboflavin) 1,4 mg (100 % DDD), vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid) 1,4 mg (100   

                % DDD), vitamin B1 (thiamin-hydrochlorid) 1,1 mg (100 % DDD), vitamin B12  

                (kyanokobalamin) 2,5 µg (100 % DDD) v 1 tabletě. 

 Dávkování: 1 tableta za den. Při vyšších nárocích na hořčík (stresové situace, těhotenství,  

                       kojení, vysoká fyzická zátěž) lze dávku zvýšit na 2 - 3 tablety za den. 

           Doporučuje se tabletu polknout a zapít mlékem nebo čajem. 

 30 tbl. 

 

 



MENOAKTIV                     EAN 8594062352426 

 Složení : suché extrakty z bylin 

      jetel červený květ (40 % 

isoflavonů) 300 mg, andělika 

čínská  kořen 235 mg, šalvěj 

lékařská nať 150 mg, Dioscorea 

villosa (jam) hlíza 10 mg, 

ploštičník hroznovitý kořen 5 mg 

ve 2 tobolkách.  

     Obal tobolky: želatina, glycerin. 

 

 Dávkování : 2 tobolky za den, při 

klidnějším průběhu menopauzy 1 

tobolka za den. 

 60 tob. 

 

 

 

 



 SILYMAR PLUS         EAN 8594062353539    

 Silymar Plus je komplexní přípravek 

pro péči o játra s obsahem výtažku 

z ostropestřce a červené řepy, 

vitamínů a cholinu. Ostropestřec 

pomáhá udržovat játra v normálním 

stavu, podporuje jejich funkci, chrání 

jaterní tkáň a podporuje její 

regeneraci. Pomáhá při trávení a 

pročištění těla. Cholin přispívá 

k normálnímu metabolismu lipidů 

(tuků) a k udržení normální činnosti 

jater. Vitamín A pomáhá udržovat 

normální metabolismus železa, 

podporuje imunitní systém. Vitamín 

B12 přispívá k normálnímu 

energetickému metabolismu, podílí se 

na tvorbě červených krvinek. Vitamín 

D pomáhá udržovat normální hladinu 

vápníku v krvi. Vitamín E přispívá 

k ochraně buněk před oxidativním 

stresem. 

 60 ta. 
  



VITAMIN D3 FORTE         EAN 8594062353737 

 Vitamín D3 se řadí mezi přípravky 

s nejvyšším obsahem vitamínu D na našem 

trhu. Vitamín D podporuje vstřebávání a 

normální využití vápníku a fosforu, pomáhá 

udržovat správnou hladinu vápníku v krvi. 

Přispívá k udržení normálního stavu kostí a 

zubů a činnosti svalů. Podporuje činnost 

imunitního systému, podílí se na procesu 

dělení buněk. 

 Složení: plnidlo: mikrokrystalická celulóza, 

protispékavé látky: stearát hořečnatý, talek, 

cholekalciferol (vitamín D3) 25 µg ( 500 % 

referenční hodnoty příjmu). 

 Doporučené dávkování: 1 tableta za den.  

 

 

 

 



VITAMIN K2MK7 + D3       EAN 8594062353515 

 Přípravek s vysokým obsahem vitamínu 

K a vitamínu D pro péči o pohybovou 

soustavu i pro další tělní systémy. 

Vitamín K přispívá k udržení 

normálního stavu kostí. Vitamín D 

podporuje vstřebávání a normální 

využití vápníku a fosforu, pomáhá 

udržovat správnou hladinu vápníku 

v krvi. Přispívá k udržení normálního 

stavu kostí a zubů a činnosti svalů. 

Podporuje činnost imunitního systému. 

 Obsah v 1 tabletě : 

     Vitamin K2 …100 µg, tj. 133% RHP 

     Vitamin D3 …  10 µg, tj. 200% RHP 

 60 tab. 

 

 



 CARBO                           EAN 8594062353478    

 Carbo obsahuje aktivované uhlí 

rostlinného původu. Je plněno 

do tobolek rovněž rostlinného původu a 

je proto vhodné i pro vegetariány a 

vegany.   

 Složení 1 tobolky : aktivované rostlinné 

uhlí 260 mg. 

 Obal tobolky : 

hydroxypropylmethylcelulóza.  

 Maximální denní dávka 9 tobolek obsahuje 

2 340 mg aktivovaného uhlí.   

 Dávkování : dospělí 1-3 tobolky 2 - 3 x za 

den, děti od 3 let 1 tobolka za den, zapít 

dostatečným množstvím tekutiny. 

 30 tob. 



CHROM AKTIV                 EAN 8594062350385  

 Složení : 

 chróm ( chlorid chromitý ) ... 84 µg 

 zelený čaj ... 50 mg 

 zinek ( oxid zinečnatý ) ... 9 mg 

 vit.B6 ( pyridoxin ) ... 2 mg 

 30 tob. 

 

 



        LUTEIN LUX FORTE        EAN 8594062350583 

 

 Složení : 

    lutein 20 mg,  

    zeaxantin 0,35 mg,  

    l-taurin 100 mg, 

    cholekalciferol (vit. D3) 10 µg , 

    kyselina L-askorbová  

    (vit. C) 60 mg,  

    kyselina listová 400 µg,  

    beta-karoten 3 mg,  

    zinek 10 mg. 

 60 tob. 

 



          PROBIO AKTIV                 EAN 8594062350460 

  Probiotický komplex 

 

 Složení : 

 Bifidobacterium longum … 30 mg, 

     tj. 176 mil. buněk 

 Bifidobacterium bifidum … 50 mg, 

     tj. 275 mil. buněk 

 Lactobacillus acidophilus … 120 mg, 

     tj. 660 mil. buněk 

 Pomocné látky : inulín … 50 mg 

 

 30 tob. 

 

 

 



KOLOSTRUM Forte 500 mg 

60 tobolek                         EAN 8594062351948 

 

 

 

 Kolostrum, 30% imunoglobulinů, 

tekutina mléčné žlázy, která se objevuje 

do 72 hodin po porodu. 

 Jedná se o biologicky vysoce hodnotný 

preparát, obsahující růstové a imunitní 

faktory, ideální pro organismus s 

oslabenou obranyschopností. 

 Doporučené dávkování: dospělí 2 – 3 

tobolky 2 x za den, děti od 3 do 15 let      

1 - 2 tobolky 2 x za den, děti od 1 roku 

do 3 let 1 tobolka 2 x za den; dětem do 3 

let je obsah tobolky nutno vsypat do 

stravy. 

 Neutralizace virů, bakterií, kvasinek. 

 Posílení pasivní imunity. 

 Revitalizace kůže, tkání, nervového 

systému. 

 



KOZÍ KOLOSTRUM 60 tobolek                         
EAN 8594062353669 

  

 

 Kozí kolostrum, 28% 

imunoglobulinů, tekutina mléčné 

žlázy, která se objevuje do 72 hodin 

po porodu. 

 Složení v 1 tobolce :  

      kozí kolostrum 200 mg,  

      inulín - vláknina z čekanky 70 mg. 

 Doporučené dávkování :  

      dospělí 2 tobolky 2 x za den,                                     

děti od 3 do 15 let 1 tobolka 2 x za 

den 

 

 VOC + DPH : 379,50 Kč 



          ORTOMAX - kloubní výživa   EAN 8594062350798 

 

Optimální kombinace  

účinných látek /denní dávka/ : 

  

 Glukosamin sulfát …1500 mg 

 Chondroitin sulfát ... 375 mg 

 Methylsulfonylmethane … 375 mg 

 Collagen hydrolyzate … 385 mg 

 Vitamín C … 45 mg 

 

 Měsíční balení 

 Dávkování : 3 tablety za den 

 

 90 tob. 
  

 
 

 

 

 



KAŠTANFIT                            EAN 8594062350033                              

 Jírovec pomáhá udržovat normální průtok 

krve v cirkulačním systému, přispívá ke 

zdraví cév a krevních kapilár. Podporuje 

cirkulaci krve v cévním systému nohou, 

pomáhá tlumit pocit „těžkých nohou“. 

Příznivě působí na výživu kožní tkáně, vlasů a 

nehtů, podporuje pročišťování kůže. 

Napomáhá k udržování fyziologické pH 

rovnováhy v žaludku, přispívá ke zmírňování 

menopauzálních příznaků a usnadňuje 

průběh premenstruálního cyklu. Pomáhá 

udržovat pružnost a pohyblivost kloubů, 

posiluje odolnost organismu při působení 

nepříznivých okolních podmínek. 

 Složení: inulín, mikrokrystalická celulóza (plnidla), 

stearát hořečnatý (protispékavá látka) suchý extrakt 

semen jírovce maďalu 70 mg, acerola 60 mg, rutin 

40 mg ve 2 tobolkách.  

        Obal tobolky: želatina, glycerin. 

 Doporučené dávkování: 1  tobolka 2 x denně ráno a 

večer 15 min. před jídlem. 

 60 tob. 

 



VITAMIN C 500 mg 

se šípkem                                  EAN 8594062350000                              

 Složení v 1 tabletě : 

       - vitamin C … 500 mg 

       - šípek mletý … 25 mg 

 

     Dávkování : 

       1x denně 1 – 2 tablety 

 

 50 tob. 

 

 

 



KOENZYM Q10 FORTE 60 mg                                                        
EAN8594062352969   

 Přípravek s vysokým obsahem koenzymu Q10 – ubichinonu, slouží k jeho doplňování 

do organismu. Koenzym Q10 je přirozenou součástí lidského energetického 

metabolismu. 

 Koenzym Q 10 … 60 mg 

 45 tbl. 

 



ZINEK AKTIV                    EAN 8594062350392 

 Má příznivý vliv na stav pokožky,usnadňuje hojení ran, oděrek a poškození kůže 

 Potlačuje výskyt a rozvoj lupénky, akné i ekzémů 

 Posiluje paměťovou schopnost, tvorbu bílkovin, syntézu inzulínu 

 Složení : glukonát zinku - 109 mg v 1 tbl., tj. 15 mg zinku, 

 vitamín A ve formě retinyl acetát 5000 I.U. 

 50 tbl. 



EREFIT FORTE                EAN 8594062350125  

 Pro povzbuzení a posilnění 

sexuální funkce 

 Podporuje libido 

 Má pozitivní vliv na potenci 

 

 Složení : 

 extrakty z kořene  

     Muira puama … 100 mg 

 z plodů kotvičníku zemního … 

100 mg 

 z kořene Maca … 50 mg 

 60 tbl. 

 

 



PROSTAFIT PLUS                   EAN 8594062350118 

 
 

 Složení : 

 Serenoa repens ( Palmetto ), 

extrakt ... 200 mg 

 Muira puama, 

     extrakt z kořene ... 50 mg 

 Všehoj lékařský ( Žen – šen ), 

extrakt z kořene ... 40 mg 

 Jinan dvoulaločný 

     ( Ginkgo biloba ), 

     extrakt z listu ... 30 mg 

 Dávkování : 1 tobolka za den 

 60 tob. 

 

 



SPÁNEKFIT                     EAN 8594062350019 

 Přípravek navozuje vydatný 
a osvěžující spánek, je 
ideálním pomocníkem při 
nespavosti 

 Uklidňuje a přináší duševní 
pohodu 

 Potlačuje neurotické stavy 

 

 Složení : 

 Extrakt z chmelu otáčivého 
... 50 mg 

 Kořen kozlíku lékařského 
... 100 mg 

 Kořen meduňky lékařské ... 
50 mg 

 60 tbl. 
 



 

RAKYTNÍK OLEJ 90 cps. EAN 8594062351757 

 
 100% rakytníkový olej lisovaný 

za studena v želatinových 
kapslích, 60 mg v 1 cps. 

 Posiluje organismus fyzicky i psychicky 

 Je významný svým přirozeným obsahem 
vitamínů A, řady B, C, E, F, K, P-rutinu, 
nenasycených mastných kyselin omega-3, 
omega-6 a omega-9,   karotenoidů, 
flavonoidů a dalších biologicky aktivních 
látek 

 Přispívá k udržování normální hladiny 
cholesterolu, blahodárně ovlivňuje činnost 
srdce a oběhového systému, posiluje 
obranné systémy organismu 

 Pomáhá udržovat žaludek a celý zažívací 
trakt v dobrém zdravotním a funkčním 
stavu. Působí jako silný antioxidant, 
neutralizuje volné radikály a pomáhá 
odstraňovat škodlivé látky z těla 

 Obsah balení: 90 tobolek,  

 
 

 



Steviol, přírodní stolní sladidlo, 

100% přírodní produkt, 0 kJ / 0 kcal     EAN 8594062352075 

 100% přírodní sladidlo na bázi 
steviol-glykosidů. 

 Pro slazení při dietách, zdravém 
hubnutí, při diabetu,nevede k tvorbě 
zubního kazu, pomáhá hygieně ústní 
dutiny,podporuje dobré trávení, 
snižuje chuť na sladké. 

 Pomáhá udržovat v rovnováze cukr v 
krvi a játrech. 

 Snižuje únavu a únavový syndrom, 
touhu po tabáku a alkoholických 
nápojích. Zvyšuje mentální aktivitu. 

 Složení : 

 - Erytritol … 38,4 mg 

 - Stevia rebaudiana  

        glykosidy … 21 mg 

 1 balení, 200 tablet : 

 

 
 

 

 



SPIRULINA PLUS CHLORELLA 
EAN 8594062351245 

 Podpora detoxikace organismu 

 Ochrana buněk před radiací 

 Podpora zdravého metabolismu tuků 

 Stimulace pravidelného vyprazdňování 

střev, výživa pro vlasy, nehty, pleť 

 Zpomalování projevů stárnutí 

 Udržování žádoucí tělesné hmotnosti 

 Podpora krvetvorby 

 Složení : 

 Sladkovodní řasa  Spirulina ... 350 mg 

 Sladkovodní řasa  Chlorella ... 350 mg 

 

 100 ta. 

 

 



L- CARNITIN plus green tea, chrom 
EAN 8594062351238 

 Urychluje spalování tuků na energii 

 Působí proti ukládání tuků v játrech 

 Posiluje srdeční činnost 

 Podporuje sportovní i fyzický výkon 

 Důležitá součást redukčních diet 

 Omezuje kolísání krevního cukru 

 Potlačuje chuť na sladké a omezuje pocit 

hladu 

 Složení : 

 L-carnitin tartrate ... 420 mg 

 Zelený čaj ... 50 mg 

 Chlorid chromitý ... 5 ug 

 60 tbl. 

 

 



ALOE VERA tablety         EAN 8594062351535 

 Podporují detoxikaci organismu 

 1 tableta obsahuje 75 mg 
extraktu Aloe Vera bohatého na 
vitamíny, minerály, aminokyseliny, 
enzymy a jiné látky 

 Svým složením zabezpečuje optimální 
rovnováhu organismu, vitality a 
zajišťuje harmonický růst 

 Má vliv na trávicí soustavu a činnost 
střev, působí proti nadýmání, 
nechutenství a pálení žáhy 

 Napomáhá při zánětech žaludku, 
žaludečních a dvanácterníkových 
vředech. 

 Pomáhá diabetikům k normalizaci 
hladiny cukru v krvi, organismu 

 60 tablet 

 

 



ALOE VERA gel 1000 ml   EAN 8594062351825  

 Doplněk stravy obsahující přírodní šťávu s malými 

kousky gelovité dužiny Aloe vera Barbadensis 

Miller, vypěstovanou na certifikovaných polích 

v Mexiku. Výrobce suroviny je certifikován 

Mezinárodní vědeckou radou pro Aloe vera I.A.S.C. 

a je držitelem řady dalších certifikátů. 

 Aloe vera vyniká širokým spektrem příznivých 

účinků na organismus, např. stimuluje 

metabolismus, pomáhá při únavě, zvyšuje 

psychickou odolnost. Příznivě působí na integritu 

kůže, podporuje funkci imunitního systému. Aloe 

také podporuje činnost trávicí soustavy a její 

zachování v normálním stavu. Přispívá k pravidelné 

střevní funkci, podporuje pohyb střevního obsahu. 

Pomáhá udržovat normální hladinu glykémie, 

podporuje syntézu a sekreci inzulínu. Stimuluje 

metabolismus, pomáhá tělu při únavě. Příznivě 

působí na funkci kůže a na stav vlasů a nehtů.  

 Gel obsahuje velmi malé kousky dužiny aloe vera, 

není ochucen ani zahušťován. 

 1 l 

 



ALOE VERA gel 500 ml        EAN 8594062351054  

 Aloe Vera  99% - přírodní šťáva  

 

 Regenerační a detoxikační účinky 

 Upravuje trávení, zmírňuje kyselost 

žaludku 

 Vhodný k dezinfekci ústní dutiny a při 

paradentóze 

 Příznivě ovlivňuje projevy kožních 

poruch 

 Dávkování : 10 – 50 ml za den 

 Dlohodobé užívání : 10 – 20 ml za den 

 

 500 ml 

 



L-KARNITIN Liquid plus       EAN 8594062350712 

 

 100% čistého L-karnitinu, zaručeně  

      bez D-izomeru 

 Podporuje odbourávání tuků 

 Působí proti ukládání tuků v játrech 

 Posiluje srdeční činnost 

 Důležitá součást redukčních diet 

 V 1 dávce 20 ml je 600 mg L-karnitinu 

 Energetický obsah : na 100 ml 68 kJ / 

16 kcal 

 

 500 ml 

 

 



BETAGLUCAN                      EAN 8594062351979 

 Betaglucan s vitamínem C  

     a s citrónovou příchutí. 

 Výrazná schopnost normalizovat imunitní 
reakce snížené v důsledku vyčerpání, 
působení stresu, alergických reakcí, 
prochladnutím, opakovaným podáváním 
antibiotik a při celkové únavě organismu.  

 Složení ( 11 ml ) : 

 Beta-1,3-D-glucan…300 mg 
 Kyselina askorbová ( vit. C ) … 225 mg 

 

 

 200 ml 



BRUSINKA S BETAGLUKANEM                          
EAN 8594062351962 

 

 Brusinka s betaglukanem obsahuje 
extrakt z plodu brusinky kanadské a 
z houby lesklokorka lesklá ( Reishi ) 
pro podporu imunitního systému. 

 Složení ( 7 ml ) : 

 extrakt z brusinky ( plod ) … 
250 mg 

 beta-1,3-D-glucan / Reishi / … 
50 mg  

 200 ml 



RAKYTNÍK s betaglukanem        EAN 8594062351993 

 

 Rakytník a betaglukanem. 

 Složení ( 7 ml ) : 

 Extrakt z rakytníku 
řešetlákového 250 mg 

 Beta-1,3-D-glucan … 50 mg 

 Pomerančová příchuť. 

 

 

 200 ml  



 

KONOPÍ s vitaminem C    EAN 8594062353409 

 
 

 Konopí s vitaminem C a 
pomerančovou příchutí. 

 Složení ( 10 ml ) : 

    konopí seté extrakt ... 500 mg, 
pomerančový koncentrát ... 400 
mg, kyselina L-askorbová ... 80 
mg. 

 200 ml 

 

 

 

 

 

 



 

JITROCEL s tymiánem a betaglukanem      
EAN 8594062351665 

 

 Jitrocel s tymiánem  

    a s betaglukanem. 

 Složení ( 15 ml ) : 

    extrakt z jitrocele 
kopinatého 1,5 g, extrakt z 
tymiánu obecného 0,75 g, 
Beta-1,3-D-glucan ( Reishi ) 
75 mg. 

 

 200 ml 

 

 

 

 



KONOPNÝ 100% olej      EAN 8594062352372                                                                                                       

  Složení: konopí seté (Cannabis 

sativa) 100 % olej  99,5 ml (obsah 

kyseliny α-linolenové 15 g/100 g), 

alfa-tokoferol 500 mg (vitamin E) ve 

100 ml výrobku. 

 Dávka 10 ml oleje obsahuje 50 mg 

vitaminu E, tj. 417 % doporučené 

denní dávky. 

 Doporučené dávkování: 1 – 2 

polévkové lžíce (10 - 20 ml) za den. 

 

 200 ml 

 

 



Makový olej 100%           EAN 8594062352662 

      
 

 Složení : 

      Vysoce kvalitní olej ze semen máku setého 

lisovaný za studena, v čistém stavu bez 

konzervantů a barviv. Vyniká vysokým 

podílem polynenasycených mastných 

kyselin (PUFA), jenž dosahuje až 74 % 

z celkového obsahu mastných kyselin. 

Nahrazení nasycených tuků ve stravě 

nenasycenými tuky (= PUFA) přispívá 

k udržování normální hladiny cholesterolu 

v krvi. Olej je vhodný pro přímé užívání i 

pro studenou kuchyni. 

 Dávkování : 

     1 čajová lžička (5 ml) 2 x za den, nejlépe ráno 

a večer před jídlem. 

 200 ml 

 

  



LEN 100% olej                                 EAN 8594062351672 

 100% olej lisovaný za 

studena 

 Působí jako stimulátor 

životních procesů 

 Normalizuje správnou funkci 

střev 

 Podporuje revitalizační 

procesy v tkáních 

 Příznivě ovlivňuje sliznici 

žaludku 

 200 ml 

 

 

 



TYKEV 100% olej             EAN 8594062351481  

 100% olej lisovaný za studena 
 Je významným stimulátorem a modulátorem 

životních procesů. Posiluje adaptabilitu na fyzickou i 

psychickou zátěž organismu, zvyšuje účinnost 

obranných reakcí. Působí jako silný antioxidant a 

chrání tělo před škodlivými vlivy životního prostředí. 

Podporuje revitalizační procesy ve tkáních, příznivě 

ovlivňuje činnost dýchacího ústrojí, močového 

systému a prostaty. Má blahodárný účinek na stav 

kůže, sliznic a vlasů. Pomáhá udržovat normální 

hladinu škodlivého LDL cholesterolu i krevního 

cukru, podporuje činnost srdce a mozku.  

 Složení : 

      tykev 100% olej ze semen - 99,5 ml ve 100 ml 

výrobku  

 Dávkování : 

      1 čajová lžička 1 – 3x za den ( tj. 5 – 15 ml ) 

 200 ml 

 

  



 

Ostropestřec 100% olej, 200 ml 
 

 Olej z plodů ostropestřce 
mariánského patří mezi nejkvalitnější 
rostlinné oleje, je velmi ceněný pro 
vysoký obsah nenasycených a 
zároveň nižší obsah nasycených 
mastných kyselin a jeho hlavními 
složkami jsou esenciální nenasycené 
mastné kyseliny linolová (její 
zastoupení přesahuje 40 % obsahu 
oleje) a olejová.  

 Obsahuje rovněž dalších biologicky 
aktivní látky, významné množství 
vitamínu E, vitamíny A, D, F, stopové 
prvky, komplex fytosterolů a další 
cenné složky.  Ostropestřec příznivě 
působí na zdravotní stav a funkci 
jater, chrání jaterní tkáň, pomáhá 
udržovat normální hladinu 
cholesterolu a zdraví srdce a cév. 

  200 ml 
      EAN 8594062352112 

 



RAKYTNÍK 100% olej       EAN 8594062352631 

 Působí jako stimulátor životních 

procesů 

 Posiluje obranné systémy organismu, 

má příznivé účinky na zažívací ústrojí 

 Působí jako silný antioxidant, pomáhá 

odstraňovat škodlivé látky z těla 

 Vyniká přirozeným obsahem vitamínů 

A, řady B, C, E, F, K, P-rutinu, dále 

nenasycených mastných kyselin 

omega-3, omega-6, omega-9, je 

bohatý na flavonoidy, esenciální 

mastné kyseliny a ostatní biologicky 

aktivní látky 

 

 100 ml. 

 



RAKYTNÍK 100% olej       EAN 8594062351467 

 Působí jako stimulátor životních 

procesů 

 Posiluje obranné systémy organismu, 

má příznivé účinky na zažívací ústrojí 

 Působí jako silný antioxidant, pomáhá 

odstraňovat škodlivé látky z těla 

 Vyniká přirozeným obsahem vitamínů 

A, řady B, C, E, F, K, P-rutinu, dále 

nenasycených mastných kyselin 

omega-3, omega-6, omega-9, je 

bohatý na flavonoidy, esenciální 

mastné kyseliny a ostatní biologicky 

aktivní látky 

 

 50 ml. 

 



CITRUS PARADISI           EAN 8594062351450 

 84% extrakt z jader a dužiny 

grapefruitu, který je standardizován 

na obsah účinných bioflavonoidů 

800 mg / 100 ml. 

 Pomáhá pročišťovat a detoxikovat 

organismus. 

 Podporuje udržování 

mikrobiologické rovnováhy v těle. 

 Složení : glycerín, voda ( nosiče ), 

Citrus paradisi – extrakt s obsahem 

bioflavonoidů, vitamín C ( kyselina 

askorbová ). 

 Dávkování : 3x denně 15 kapek 

zředěných ve sklenici vody, čaje 

nebo ovocné šťávy  

 50 ml. 

 



TŘEZALKOVÝ OLEJ        EAN 8594062351214 

 Má výrazné zklidňující účinky, 

potlačuje stavy skleslosti, úzkosti a 

podporuje dobrou náladu 

 Přiznivě ovlivňuje činnost trávicího 

traktu, zejména při oslabené funkci 

žaludku, jater a žlučníku, posiluje 

činnost ledvin. 

 Je vhodný také na vnější použití pro 

citlivou a podrážděnou pokožku 

 Má výrazné protizánětlivé, 

zklidňující a dezinfekční účinky 

 

 50 ml. 

 

 



ČERNÝ KMÍN 100% olej 
Zdravé zažívání                                                      EAN 8594062351498 

 100% olej lisovaný za studena 

 

 Podporuje činnost trávicího traktu, 

pomáhá při nadýmání 

 Posiluje obranyschopnost organismu 

 Uvolňuje a zklidňuje podrážděné horní 

cesty dýchací 

 Podporuje správnou funkci 

kardiovaskulární soustavy 

 Působí proti ukládání tuku v cévách 

 Normalizuje krevní tlak 

 

 50 ml 

 

 



   MANDLE 100% olej         EAN 8594062352938  

 
 
 

 Mandlový olej patří vzhledem k vysokému 
obsahu nenasycených mastných kyselin 
k nejcennějším rostlinným olejům. Vitamin E 
se podílí na ochraně buněk před oxidačním 
stresem, tj. před nepříznivým působením 
kyslíkových radikálů. Nahrazení nasycených 
tuků nenasycenými tuky ve stravě pomáhá 
udržovat normální hladinu cholesterolu v krvi. 

 

 Složení: mandloň obecná 100 % olej ze semen, 
D-α-tokoferol (vitamín E) 20 mg (tj. 166 % 
referenční výživové hodnoty)  v 5 ml oleje.      

 
 Dávkování: 1 čajová lžička (cca 5 ml) 1 x za den. 
 
 
 

    

    50 ml  
 

 
 
 



PUPALKA 100% olej        EAN 8594062352921 

 

 Pupalkový olej obsahuje látky, ze kterých 

jsou v těle tvořeny prostaglandiny, důležité 

regulátory řady metabolických funkcí. 

Podporuje imunitu, příznivě ovlivňuje srdce 

a cévy. Pomáhá udržovat zdravé pojivové 

tkáně, včetně kůže. Poskytuje optimální 

komfort během menstruace. Vitamin E se 

podílí na ochraně buněk před oxidačním 

stresem, tj. před nepříznivým působením 

kyslíkových radikálů.   

 Složení: pupalka dvouletá 100 % olej ze semen 

(min. 10 % linolové kyseliny LA) 3,68 g,  

       D-α-tokoferol (vitamín E) 20 mg (tj. 166 % referenční 

výživové hodnoty)  ve 4 ml oleje.    

 Dávkování: 1 moka lžička (cca 2 ml)  

     1 – 2 x za den. 

 50 ml. 

 



MERUŇKA 100% olej      EAN 8594062352945 

 

 Meruňkový olej je charakteristický příznivým 

zastoupením nenasycených mastných 

kyselin, které tvoří přes 90 % obsahu všech 

mastných kyselin. Nejvíce zastoupené 

kyseliny olejová a linolová dosahují až 85 % 

obsahu nenasycených kyselin. Vitamin E se 

podílí na ochraně buněk před oxidačním 

stresem, tj. před nepříznivým působením 

kyslíkových radikálů.   

 Složení: meruňka obecná 100 % olej ze semen (min. 

10 % γ-linolenové kyseliny GLA) 4,6 g,  

       D-α-tokoferol (vitamín E) 20 mg (tj. 166 % referenční 

výživové hodnoty)  v 5 ml oleje.     

 Dávkování: 1 čajová lžička (cca 5 ml)  

     1 x za den. 

 50 ml. 

 



ŠÍPEK 100% olej             EAN 8594062352952 

 Nutričně vysoce hodnotný olej získaný 

lisováním semen šípků. Šípek pomáhá 

udržovat pevné, pružné a pohyblivé klouby, 

podporuje revitalizační procesy v pokožce. 

Přispívá k odolnosti vůči mikroorganismům, 

povzbuzuje imunitní systém. Příznivě působí 

na dýchací systém zejména v chladném 

období. Podporuje trávení a normální funkci 

střevního traktu. Vitamin E se podílí na 

ochraně buněk před oxidačním stresem, tj. 

před nepříznivým působením kyslíkových 

radikálů. 

 Složení: růže šípková 100 % olej ze semen, 

      D-α-tokoferol (vitamín E) 20 mg (tj. 166 % 

referenční výživové hodnoty)  v 5 ml oleje.      

 Dávkování: 1 čajová lžička (cca 5 ml) 1 x za den. 

 50 ml 
 

 



LEN 100% olej 250 ml 

EAN 8594062352846 

 

 

KONOPÍ 100% olej 250 ml 

EAN 8594062352853 

 

 

MÁK 100% olej 250 ml 

EAN 8594062352839 

 



 

OSTROPESTŘEC 

100% olej 250 ml 

 

  

EAN  

8594062352983 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAKYTNÍK 

100% olej 250 ml 

 

  

EAN  

8594062352990 

 

 

 

 

 

 



 

TYKEV 

100% olej 250 ml 

 

  

EAN  

8594062353003 

 

 

 

 

 

 

 



HEMP GOLD 4% CBD + CBDA             
EAN 8594062352914 

 

 Konopný olej 4% CBD + CBDA  je vysoce 

kvalitní olej vyrobený z rostlin konopí 

pěstovaných v panenské přírodě v chráněné 

krajinné oblasti bez použití pesticidů a 

herbicidů. Obsažené látky CBD – 

cannabidiol a CBDA -  kyselina 

kanabidiolová nejsou návykové ani 

psychoaktivní a nehrozí u nich 

předávkování.  

 Složení:  konopný olej ze semen, konopný 

extrakt z listů a stonků (4% CBD + CBDA).                

 Doporučené dávkování: 1 kapka 1 x denně, 

nejméně 30 minut před jídlem. 

 Olej kápněte pod jazyk, vyčkejte 60 sekund, 

poté spolkněte. Můžete zapít 

vodou.                                

 10 ml 

 



PROPOLIS spray 50 ml   EAN 8594062350859  

 Působí dezinfekčně 

 Místně tlumí bolest 

 Vhodný při potížích z nachlazení 

virového a bakteriálního původu 

 Regeneruje a hojí poškozenou kůži 

 Vhodný po bodnutí hmyzem 

 20% propolisový extrakt 

 Složení : přírodní propolisový extrakt, 

purifikovaná voda, kyselina citrónová, 

sorban draselný 

 Dávkování : aplikujte přímo na 

problematická místa do dutiny ústní, 

3x denně, 3 vstřiky do úst 

 50 ml 

 



ALOE VERA spray 50 ml EAN 8594062351603 

 Aloe vera spray je vyroben ze 100% 
šťávy z Aloe barbadensis 

 Má hydratační, zklidňující a osvěžující 
účinky 

 Poskytuje úlevu podrážděné pokožce 

 Příjemně chladí zejména po 
opalování, urychluje překonávání 
důsledků nadměrného slunění, jako 
účinný antioxidant chrání kůži před 
působením kyslíkových radikálů 

 Stimuluje revitalizaci odřené či jinak 
porušené kůže, zmírňuje svědění i 
zarudnutí po bodnutí hmyzem 

 Spray je velmi vhodný pro osvěžení 
nadměrně namáhané či unavené 
pokožky, doporučuje se jeho použití 
také po holení nebo depilaci 

 50 ml 

 

 



ESSENTIAL OILS spray 50 ml 

 Směs přírodních éterických 

olejů z 13 bylin k zevnímu 

použití 

 

 Použivá se na migrény, při bolestech 

hlavy, nachlazení, celkové únavě, 

bolestech kloubů  

 Vhodný k osvěžení vzduchu, jako 

přísada k masážnímu oleji nebo do 

koupele 

 

 50 ml        EAN 8594062351610 

 

 

 



ESSENTIAL OILS spray 50 ml 

 Směs přírodních éterických olejů z 13 bylin 

k zevnímu použití. 

 Borovice kleč 

 Eukalyptus globulus 

 Máta peprná 

 Smrkové jehličí 

 Citroník obecný 

 Balmín metlatý – manuka 

 Kasiová silice 

 Tymián obecný 

 Jalovec obecný 

 Jedle bělokorá 

 Rozmarýn lékařský 

 Bergamot 

 Santalové dřevo 

 



SUDORINAL BABY      EAN 8594062353270 

      

 Účinná mast určená pro každodenní 

ochranu plenkou pokryté pokožky. 

 Chrání kůži Vašeho miminka před účinky 

dráždivých látek, které jsou obsaženy 

v moči a stolici. Obsahuje: rybí, konopný a 

kokosový olej, bambucké máslo, oxid 

zinečnatý a směs antioxidantů. 

 Upozornění pro osoby citlivé na 

konzervační látky: neobsahuje parabeny 

ani další konzervanty dle nařízení EC 

1223/2009. 

 Vhodné pro děti od narození. 

 

 100 ml 
 

  



SUDORINAL UNI      EAN 8594062353287 

      
 Velmi účinná mast pro ochranu pokožky v místech, 

kde dochází k nadměrnému pocení (třísla, prsa, 

okolí genitálu). Obsahuje vysoce kvalitní přírodní 

oleje: rybí, konopný, kokosový a bambucké máslo. 

Dalšími účinnými látkami jsou oxid zinečnatý a 

směs antioxidantů. 

 Mast je také velmi vhodná k péči o pokožku se 

sklonem k ekzémům nebo akné, výborně se 

vstřebává. Chrání zralou pokožku ležících 

pacientů. 

 Chrání kůži před účinky dráždivých látek, které 

jsou obsaženy v moči a stolici. 

 Upozornění pro osoby citlivé na konzervační látky: 

neobsahuje parabeny ani další konzervanty dle 

Nařízení EC 1223/2009.  

 Použití: několikrát denně, dle potřeby, jemně 

vmasírujte 

 200 ml 
 



MEDVĚDÍ MAST              EAN 8594062352624 

 Unikátní bylinná mast je vyrobena 

podle tradiční receptury obsahující 

medvědí česnek a cenné bylinné 

extrakty, které poskytují příjemný pocit 

tepla a úlevy. Mast je mimo jiné vhodná 

k prohřátí pokožky studených rukou i 

nohou, rychle se vstřebává. 

 Způsob použití:  2-3 krát denně jemně 

vmasírovat  

 

 

 200 ml 

 

 

 

 



 

COLLAGEN ACTIVE GEL + MSM 
EAN 8594062351870 

 Kosmetický gel s obsahem MSM 

 Zvlhčuje pokožku a udržuje její 

pružnost a pevnost 

 Příznivě působí na tvorbu 

kolagenu v celém těle 

 Účinně potlačuje svědění, např. 

při lupénce 

 Vhodné na ztvrdlou a 

podrážděnou pokožku po 

opalování, solária 

 Zjemňuje, zkrášluje i zvlhčuje kůži 

 

 100 ml 

 

 



VARIX GEL Forte             EAN 8594062351313 

S RUTINEM, CHLORELLOU  

     A LISTNATCEM 

 

Gel obsahuje aktivní složky ze 

sladkovodní řasy Chlorella vulgaris, 

bohaté na proteiny a esenciální živiny. Při 

pravidelném používání redukuje 

nedokonalosti pleti, způsobené viditelnými 

žilkami v pokožce. Listnatec pichlavý je 

bohatý na ruscogeniny a vhodný pro péči 

o pokožku s projevy žilní insuficience. 

Rutin podporuje krevní mikrocirkulaci. 

 

 100 ml 

 

 

 



HEMO FIT 100 ml            EAN 8594062351542 

 Obsahuje směs účinných látek se 

svíravým, dezinfekčním, 

revitalizačním a hydratačním účinkem: 

extrakt z dubové kůry a 

kaštanu, výtažky z listu 

olivovníku, aloe, dubové 

kůry, řepíku a rakytníku 

 Hydratuje poškozenou tkáň, 

doporučuje se aplikovat i při 

odřeninách, pohmožděninách a 

modřinách. Osvědčuje se rovněž při 

nadměrném pocení nohou.  

 

 100 ml 

 

 



LUBRIKAČNÍ GEL Nature   EAN 8594062351900 

 Přináší dlouhotrvající zvlhčení 

 Výrazně zvyšuje prožitek při 

pohlavním styku 

 Je optimálně kluzký  

 Vhodný pro muže i ženy 

 Může se použít jako podpůrný 

připravek ke klasické léčbě 

gynekologických infekcí způsobených 

kvasinkou Candida albicans 

 

 100 ml 

 

 

 



REUMAFIT  
kostivalový gel s jalovcem a MSM EAN 8594062350521 

 Používá se při 
zhmožděninách, působí 
protidráždivě, zvyšuje 
buněčnou regeneraci a 
obranyschopnost  

 Vhodný jako podpůrný 
prostředek při hojení 
zlomenin, popálenin, 
obtížně hojících se ran, 
léčbě bércových vředů a 
kožních problémů  

 Podporuje prokrvení 
pokožky a aktivaci 
lymfatického systému 

 

 350 g 

 



KOSTIVALOVÝ GEL         EAN 8594062351849 

 
 

 Kostivalový gel je určen zejména 
k ošetření bolavých kloubů, šlach a 
svalů 

 Příznivě působí při namožených 
svalech a vazech, zklidňuje tyto 
bolestivé stavy, usnadňuje 
rekonvalescenci po zlomeninách 
kostí i při pohmožděninách, 
pomáhá při degenerativních 
změnách v kloubech 

 Podporuje revitalizační procesy 
v kůži při popáleninách, 
odřeninách, po bodnutí hmyzem, 
zklidňuje podrážděnou kůži 

 Výborně se osvědčuje i při ošetření 
proleženin  

 200 ml 



HEMP CARE Exclusive + CBD                       
EAN 8594062353607 

 Exkluzivní balzám s CBD 

extraktem a konopným olejem pro 

intenzivní péči o pokožku. 

Obsažené aktivní látky z konopí 

podporují revitalizaci kůže. 

Zvláčňují, zklidňují, vyživují 

pokožku a pomáhají ji udržovat 

zdravou a svěží (vrásky, strie). 

Balzám je vhodný pro ošetření 

celulitidy nebo na kůži se sklonem 

k tvorbě opruzenin či praskání 

pokožky. Přispívá k omezování 

zvýšené produkce kožního mazu. 

Snadno se vstřebává, nelepí a 

nedráždí pokožku. 

 200 ml, VOC + DPH : 119,79 Kč 

 

 



HEMP CARE                      EAN 8594062351559 

 Zvláčňuje, zklidňuje a vyživuje 

pokožku 

 Je vhodný pro ošetření celulitidy 

 Používá se při výskytu opruzenin, 

prasklin, odřenin, popálenin a 

proleženin 

 Omezuje zvýšenou produkci kožního 

mazu,nelepí a nedráždí pokožku 

 Osvědčuje se při masáži bolavých 

kloubů, svalů a šlach 

 

 200 ml 

 

 

 

 



KONOPNÝ KRÉM             EAN 8594062351771 

 Kloubní mazání 

 Na namáhané a opotřebené klouby, 

svaly, šlachy 

 Rychlá úleva a uvolnění  

 Účinný krém z přírodních extraktů 

 Snadná vstřebatelnost, nelepí a 

nedráždí pokožku 

 

 100 ml. 

 

 

 

 



KONOPNÝ KRÉM FORTE  EAN 8594062353294 

 Účinný krém z přírodního oleje, 

který je vhodný k mazání kůže nad 

klouby, svaly a šlachami. 

Nejvýznamnějšími složkami je 

chondroitin, který má výrazné 

hydratační schopnosti a kyselina 

hyaluronová, která zachovává 

pružnost a pevnost pokožky. Krém 

se snadno vstřebává, nelepí a 

nedráždí pokožku a zachovává její 

mladistvý vzhled. 

 

 100 ml. 

 



PLEŤOVÝ KRÉM s měsíčkem 
EAN 8594062351856 

 
 

 Pleťový krém s měsíčkem vyniká 
revitalizačními účinky na kůži 

 Zklidňuje podrážděnou kůži, 
blahodárně působí na odřenou, 
popraskanou a ztvrdlou kůži, pomáhá 
při nadměrně suché kůži 

 Lze jej použít k podpoře revitalizace 
pooperačních jizev, popálené kůže od 
slunce i po ozařování, při drobném 
porušení povrchu kůže 

 Má protiplísňové a dezinfekční účinky, 
je vhodný při akné 

 

 100 ml 



 

ALOE VERA Relaxfit GEL EAN 8594062351795 

 

 Relaxační gel s Aloe vera  a s  D - 

pantenolem 

 Vhodný na kůži spálenou od slunce 

 Umožňuje okamžité zklidnění 

podrážděné pleti 

 Vhodný pro citlivou a problematickou 

pokožku 

 Hydratuje, zpevňuje a vyhlazuje 

  

 200 ml 

 

 



KONOPNÁ MAST                        EAN 8594062353119 

 Konopná mast obsahuje 15% 

konopného oleje a vitamin E. Moderní 

složení napomáhá rychlé regeneraci 

pokožky a odstranění příznaků 

souvisejících se suchou a šupinatící se 

kůží. Na povrchu kůže mast vytváří tzv. 

okluzní vrstvu, která zabraňuje 

nadměrnému odpařování vody z 

povrchu kůže a zajišťuje jeho změkčení 

a vyhlazení. Nejdůležitější složkou masti 

je konopný olej, který přináší úlevu 

suché pleti a dlouhodobé uklidnění. 

Vitamin E, který je v přípravku 

obsažený, má silnou antioxidační 

aktivitu, zpomaluje proces stárnutí kůže 

a brání tvorbě volných radikálů, které 

podporují oxidaci lipidů v pokožce a 

škáře. Posiluje pokožku, zabraňuje 

podráždění a zlepšuje její hydrataci. 

 Ingredients : Petrolatum, Cannabis 

Sativa Seed Oil, Cetaryl Alcohol, 

Sorbitan Oleate, Polysorbate 80, 

Caprylic/Capric Triglyceride, 

Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, 

Ethylhexylglycerin, Parfum  

 250 ml 

 

 



TYMIÁNOVÁ MAST 
EAN 8594062352150 

 Příjemně voňavá mast obsahuje 

tymián ve směsi s esenciálními 

oleji a je určena k aplikaci na 

hrudník.  

 Obsažené aktivní látky blahodárně 

působí na dýchání, uvolňují 

špatně průchodné dýchací cesty, 

přinášejí úlevu a osvěžení.  

 Mast je velmi vhodná  pro 

podporu dýchacího systému dětí.  

 250 ml 
 

 

 



KAŠTAN GEL S MENTOLEM 
EAN 8594062352167 

 Kaštan gel je určen k péči o žilní 

systém.  

 Obsahuje vysoký podíl výtažku 

z plodu jírovce (kaštanu) 

poskytujícího žilám aktivní látku 

escin a další aktivní látku rutin.  

 Účinné látky pomáhají zpevňovat 

žilní stěny, podporují krevní oběh, 

příznivě působí při otocích, 

pohmožděninách a modřinách. 

Gel lze vhodně použít i při 

křečových žilách. 

 250 ml 

 



VENUFIT  
kaštanový gel s rutinem              EAN 8594062350514 

 
 Doporučuje se při 

bolestech kloubů a svalů  

 Vhodný k masážím 
bolestivých a 
naražených míst na 
končetinách 

 Odstraňuje malé 
modřiny a otoky  

 Působí na křečové žíly 

 Účinné látky : 
flavonoidní glykosidy, 
třísloviny a aescin 

 350g 

 



HAND CARE                     EAN 8594062351641 

 

 RAKYTNÍKOVÝ KRÉM NA 

RUCE 
 

 Regenerační, zklidňující a zvláčňující 

krém na ruce obohacený výtažkem 

z rakytníku, glycerinem, alantoinem a 

vitamínem E. 

 

 100 ml 

 

 



ALOE VERA HAND CARE                     
EAN 8594062353126 

  Regenerační, zklidňující a zvláčňující 

ochranný krém na ruce, obohacený o aloe 

vera, díky které má příznivé účinky na 

pokožku, výborné ochranné vlastnosti, 

dobře se vstřebává a zanechává pokožku 

jemnou a vláčnou.  

 Způsob použití : krém naneste 

v přiměřeném množství na čistou pokožku, 

rozetřete a nechte vstřebat. Ošetření je 

možné opakovat několikrát denně. 

 

 100 ml 

 

 

 



SOLNÁ MAST                  EAN 8594062352105  

 Solná promašťující mast s dlouhodobějším 
působením pro intenzivní péči o suchou, 
ztvrdlou a popraskanou pokožku. 

 Je vyrobena s použitím přírodní, silně 
mineralizované  vody, původem z třetihorního 
moře - tzv. jódobromové solanky, která  
obsahuje vápník, hořčík, sodík, draslík a  
další minerály ve formě chloridů, bromidů a 
jodidů. 

 Komplex minerálů důkladným prokrvením 
vyživuje pokožku, pomáhá jí udržovat 
pružnost a svěží vzhled, oddaluje její 
stárnutí. Zjemňuje, změkčuje a zvláčňuje 
tvrdou, suchou a svědivou kůži. Podporuje 
revitalizační procesy v kůži, urychluje 
zacelení drobných prasklin či oděrek, 
blahodárně působí při ekzémech, lupénce, 
akné a popáleninách. Osvědčuje se i použití  
při problematické a citlivé pokožce, mast 
výborně promašťuje, dobře se roztírá, dlouho 
udržuje vláčnost, lze ji použít i na noc. 

 200 ml 

 



SOLNÝ KRÉM                  EAN 8594062352099  

 Solný krém se silným hydratačním účinkem 
pro intenzivní péči o unavenou a ochablou 
pokožku. 

 Je vyroben s použitím přírodní, silně 
mineralizované  vody, původem z třetihorního 
moře - tzv. jódobromové solanky, která   
obsahuje vápník, hořčík, sodík, draslík a další 
minerály ve formě chloridů, bromidů a jodidů. 

 Komplex minerálů hydratuje pokožku, 
důkladným prokrvením přispívá k její 
vydatnější výživě. 

 Příznivě působí při ekzémech, lupénce, akné 
a popáleninách. Podporuje revitalizační 
procesy v kůži, urychluje zacelení drobných 
prasklin či oděrek, zvláčňuje dehydrovanou a 
svraskanou kůži. Krém je lehce roztíratelný, 
rychle se vstřebává, obsahuje minimum 
alergizujících látek a je dobře snášen i 
citlivější pokožkou. 

 200 ml 

 



Sprchový gel s Aloe vera 
EAN 8594062352617 

      

 

 

 Sprchový gel obsahuje výtažek z 

Aloe vera ( syn. Aloe barbadensis ). 

 Gel pokožku účinně zbaví nečistot, 

působí ovšem šetrně a pokožku 

zanechává hladkou, jemnou a 

vláčnou. 

 Účinné látky Aloe podporují 

hydrataci pokožky a zpomalují její 

vysušování. 

 200 ml 

 

  

 

 

 



Sprchový gel s konopím 
EAN 8594062353164 

      
 

 

 Sprchový gel obsahuje 

extrakt z technického konopí. 

Pokožka je po použití 

zbavena nečistot a zůstává 

hydratovaná, svěží a vláčná. 

Obsažené aktivní látky 

podporují revitalizaci kůže a 

pomáhají ji udržovat zdravou.  
 

 200 ml 
 

 

 



KOŇSKÝ BALZÁM HŘEJIVÝ 
EAN 8594062350576 

 Obsahuje kombinaci 25 
přírodních extraktů a silic 

 

 Má velmi příznivý vliv na 
kompletní regeneraci celého 
pohybového aparátu 

 Uvolnění svalů lýtek a stehen 
před i po fyzické námaze 

 Ideální na prohřátí svalstva, 
kloubů a páteře 

 

 350 g 



Pferde balsam FORTE 
Extra Hot                                                 EAN 8594062351597 

 Prověřená receptura z 25 druhu 
bylin a rostlinných extraktů 

 Kombinuje uvolňující účinky silic s 
příznivým působením výtažků bylin 

 Pomáhají při léčbě artritidy, 
revmatismu, zánětů šlach a 
kloubních pouzder, místních otoků, 
bolestí svalů, páteře a při 
ischiatických obtížích 

 Balzám postupně vyvolává  
prohřátí  a prokrvení, čímž zvyšuje 
působení účinných látek a tím 
urychluje rekonvalescenci 

 Obsahuje zvýšený podíl účinných 
aktivních látek 
 

 200 ml 

 

 



KOŇSKÝ BALZÁM CHLADIVÝ 
EAN 8594062350569 

 Obsahuje kombinaci 25 
přírodních extraktů a silic  

 
 Pomáhá při dlouhotrvajících 

bolestech kloubů, kostí, páteře i 
svalů 

 Má silný osvěžující účinek 

 Je vhodný pro mazání hrudníku 
při nachlazení 

 

 350 g 



Pferde balsam FORTE 
Cold                                                         EAN 8594062351627 

 
 Prověřená receptura z 25 druhu 

bylin a rostlinných extraktů 

 Pomáhá při dlouhotrvajících 

bolestech kloubů, kostí, páteře i 

svalů 

 Výrazně snižuje pocit těžkých nohou 

 Má silný osvěžující účinek 

 Je vhodný pro mazání hrudníku při 

nachlazení 

 Obsahuje zvýšený podíl účinných 

aktivních látek 

 

 200 ml 

 

 



KOŇSKÝ BALZÁM S KONOPÍM       

HŘEJIVÝ                   EAN 8594062353041 

 Koňský balzám s konopným 

olejem - hřejivý se vyrábí 

podle tradiční receptury 

z nejkvalitnějších surovin. 

Přípravek má hřejivý účinek. 

Nejdůležitější složkou 

balzámu je konopný olej, 

který přináší rychlou úlevu a 

relaxaci. Podporuje také 

regenerační účinek masti. 

 250 ml 

 

 

 



KOŇSKÝ BALZÁM S KONOPÍM       

CHLADIVÝ                EAN 8594062353058 

 Koňský balzám s konopným 

olejem - chladivý se vyrábí 

podle tradiční receptury 

z nejkvalitnějších surovin. 

Přípravek má chladivý 

účinek, pocit chladu po 

aplikaci a vůně mentolu je 

výsledkem působení 

aktivních biologických látek. 

 250 ml 

 

 



KONOPNÝ BALZÁM CHLADIVÝ EAN 8594062352808 

 Chladivý balzám s bylinnými extrakty ke 

komplexnímu ošetření kůže. Krém příjemně 

chladí, osvěžuje pokožku unavených končetin po 

fyzickém výkonu. Blahodárně působí na kůži, 

zvláčňuje, zklidňuje, dezinfikuje a stimuluje její 

revitalizaci. 

 Způsob použití: krém vmasírujte do kůže, nejvýše 

3 x za den. Obsahuje mentol, nevhodné pro děti 

do 3 let. 

 Ingredients: Aqua, Cannabis Sativa Seed Oil, 

Alcohol denat., Caprylic/Capric Triglyceride, Sorbitan 

Oleate, Polysorbate-80, Glycerin, Menthol, PEG-40 

Hydrogenated Castor Oil, Phenoxyethanol, 

Ethylhexylglycerin, Camphor, Carbomer, 

Triethanolamine, Calendula Officinalis Flower 

Extract, Symphytum Officinale Root Extract, 

Aesculus Hippocastanum Extract, Potassium 

Sorbate, Sodium Benzoate, Lactose, Silica, Lactic 

Acid, Arnica Montana Flower Extract 

 200 ml  

 



KONOPNÝ BALZÁM ZAHŘÍVACÍ  EAN 8594062352792 

 Balzám s bylinnými extrakty je určen ke 

komplexnímu ošetření kůže.  Aktivní látky obsažené 

v extraktech podporují prokrvení a pocit prohřátí 

v ošetřeném místě kůže. Přípravek působí 

blahodárně na kůži, zvláčňuje ji, zklidňuje a stimuluje 

její revitalizaci. 

 Způsob použití: krém vmasírujte do kůže, nejvýše 3x 

za den.  

 Ingredients: Aqua, Cannabis Sativa Seed Oil, Alcohol 

denat., Caprylic/Capric Triglyceride, Sorbitan Oleate, 

Polysorbate-80, Glycerin, Camphor, PEG-40 

Hydrogenated Castor Oil, Phenoxyethanol, 

Ethylhexylglycerin, Carbomer, Triethanolamine, 

Calendula Officinalis Flower Extract, Symphytum 

Officinale Root Extract, Aesculus Hippocastanum Extract, 

Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Lactose, Silica, 

Lactic Acid, Arnica Montana Flower Extract, Capsicum 

Frutescens Resin, Helianthus Annuus Seed Oil, Glyceryl 

Oleate, Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil, Eucalyptus 

Globulus Leaf  Oil 

 200 ml 

 



ALPINE PINUS GEL          EAN 8594062351580 

 Chladivý gel pro péči o 

bolestivá místa zad, šíje a nohou 

 Dokonale uvolní, regeneruje a osvěží 

při natažení nebo únavě svalů 

 Přináší uvolnění a úlevu, osvěžující a 

příjemný pocit 

 Zmírňuje bolesti a podporuje 

prokrvení 

 Pravidelné používání zvyšuje 

účinnost 

 

 200 ml  

 

 

 

 


