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D-СПРЕЙ/D-СПРЕЙ 2000
D-Spray/D-Spray 2000

D-Spray — це вітамін D3 у формі спрею. Вітамін D3 відіграє вкрай важливу роль в обміні речовин: сприяє 
засвоєнню кальцію, магнію та фосфору, забезпечуючи роботу опорно-рухового апарату; зміцнює імунітет, 
знижуючи імовірність частих застудних захворювань; підтримує роботу нервової, серцево-судинної та 
репродуктивної систем організму. Жиророзчинна форма вітаміну D3 засвоюється найбільш природно 
та швидко. Форма спрею забезпечує дрібнодисперсне розпилення продукту, що полегшує проникнення 
вітаміну до кровотоку і збільшує площу засвоєння. 

«D-спрей» підходить для всієї родини — дітям від 4 років, дорослим, вагітним жінкам і жінкам, які годують. 
«D-спрей 2000» підійде тим, кому рекомендований прийом більш високих доз вітаміну D3.

Дія активних компонентів 
Вітамін D3 — це надзвичайно важлива для організму біологічно активна речовина, яка синтезується у 
клітинах шкіри людини під дією ультрафіолетових променів, а також надходить до організму людини з їжею. 
Останнім часом людство зазнає відчутної нестачі, а порою і серйозного дефіциту вітаміну D3. Причиною 
можуть бути брак сонячного світла, погіршення навколишнього середовища (збільшення смогу та пилу у 
містах), збіднення харчових продуктів і навіть застосування зовнішніх сонцезахисних засобів. Особливо 
актуальним є прийом вітаміну D3 для жителів середніх і північних широт, дітей і підлітків, вагітних жінок та 
жінок, які годують, а також літніх людей.

Харчових джерел вітаміну D3 небагато: це яєчний жовток, риба жирних сортів. Поширення дефіциту вітаміну 
D3 підтверджує факт того, що раціон сучасної людини не покриває потребу у ньому. Тому додатковий при-
йом цього вітаміну є вкрай актуальним, незважаючи на пору року.
Скільки вітаміну D3 треба приймати додатково? Універсальною вважається концентрація 400 МЕ. Однак 
люди зі схильністю до порушень в обміні речовин, роботі кишечника, печінки та нирок, з регулярними боля-
ми у суглобах і м’язах можуть потребувати більш високого дозування. 

код: 2179/2197
форма випуску: Скляний флакон з дозатором, 10 мл (170 доз)

вітамін D3 (холекальциферол), 10 мкг в 1 дозі 
(400 МЕ), олія рослинна (тригліцериди із серед-
ньою довжиною ланцюга з кокосової олії), концен-
трат токоферолів.

вітамін D3 (холекальциферол), 50 мкг в 1 дозі 
(2000 МЕ), олія рослинна (тригліцериди із серед-
ньою довжиною ланцюга з кокосової олії), концен-
трат токоферолів. 

Продукт також сприяє:
 ● мінералізації кісткової тканини за раху-

нок регуляції обміну кальцію, фосфору 
та магнію,

 ● зміцненню імунної системи,
 ● нормалізації вуглеводного та ліпідного 

обміну,
 ● підтриманню роботи нервової, серцево-

судинної та репродуктивної систем 
організму,

 ● покращенню пам’яті та уваги.

Застосування

склад «Сонячний вітамін D3 спрей»:

склад «D-спрей 2000»:
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H-500
H-500 

«Н-500» поповнює лінійку продуктів, які мають антиоксидантну дію. Як відомо, вільні радикали  
пошкоджують мітохондрії, в яких утворюється і зберігається АТФ, позбавляючи їх тим самим можливості  
задовольняти потреби організму в енергії. Внаслідок цього з’являються типові ознаки старіння: погіршується 
пам’ять, слух, зір, знижується тонус і витривалість. Забезпечуючи захист від вільних радикалів, «Н-500» 
допомагає відновити нормальну працездатність організму.

Дія активних компонентів
Завдяки «Н-500» проблема раннього старіння та поганого самопочуття просто перестане для вас існувати. 
«Н-500» — це життєва сила, витривалість і відновлення, фізична та розумова працездатність.

«Н-500» дозволяє легше переносити будь-які фізичні навантаження, спортивні заняття або важку працю. 
Продукт сприяє зниженню рівня молочної кислоти та її швидкій утилізації з м’язів, прискорює їх відновлення 
після навантажень. Такий позитивний ефект дозволяє рекомендувати продукт людям інтелектуальної праці, 
зайнятим на важкому виробництві, спортсменам, а також любителям активного відпочинку або тим, кому  
з огляду на якісь причини потрібно бути бадьорим і сповненим сил, оскільки дозволяє легко перенести над-
навантаження, знімає перенапругу, підвищує пружність і тонус м’язів.

Цей продукт збільшує енергетичний потенціал організму за рахунок стимулювання вироблення клітинної 
енергії, що вкрай важливо для здоров’я у цілому, оскільки достатній запас енергії забезпечує фізичну та ро-
зумову працездатність, покращує обмін речовин і дозволяє протистояти багатьом несприятливим факторам.

Окисний стрес, що викликається токсинами, мікробами, вільними радикалами, призводить до клітинних по-
шкоджень і погіршення здоров’я. «Н-500» перешкоджає окисненню здорових клітин і відновлює в організмі 
сприятливе лужне середовище, сприяючи покращенню живлення клітин та обміну речовин.

магнію цитрат, калію цитрат, калію аскорбат, 
кремнію діоксид, натрію борат.

Застосування

«H-500» допомагає:
 ● підвищити енергетичні резерви 

організму;
 ● прискорити відновлення після важких 

фізичних та інтелектуальних  
навантажень;

 ● попередити передчасне старіння 
організму.

код: 91800/91883
форма випуску: 60/120 капсул

склад:
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SuperFruits Bar

олія мигдалю, фініки, чорниця, нектар агави, проросле насіння 
льону.
Енергетична та харчова цінність: калорії 168 ккал, 
калорій із жиру 61, вуглеводи 19 г, жири 6,7 г, білки 5 г, 
клітковина 4 г, кальцій 5 %, залізо 5 %.

СУПЕРБЛУБЕРI БАР
SuperBlueberry Bar

склад:
форма випуску: 38 г
код: 91649

манго, родзинки, агава, повітряне кіноа, тапіока, сіль, олив-
кова олія. 
Енергетична та харчова цінність: калорії 130 ккал, 
калорій із жиру 15, вуглеводи 30 г, жири 1,5 г, клітковина 3 г, 
вітамін А 8%, залізо 5 %.

СУПЕРМАНГО БАР
SuperMango Bar

склад:
форма випуску: 38 г
код: 91694

«SuperFruits Bars» — джерело здоров’я, бадьорості, енергії і чудового настрою! Батончики з добавками 
різних фруктів вирізняються високими смаковими та поживними якостями і низькою калорійністю. Вони  
не містять цукру, консервантів, штучних барвників і підсилювачів смаку, а тому корисні для дітей і дорослих, 
усіх, хто веде здоровий спосіб життя і дбає про здоров’я своїх близьких. У складі батончиків – лише рослинні 
компоненти органічного походження (горіхи, родзинки, ароматні шматочки фруктів, ягід, паростки льону).

Дія активних компонентів
Горіхи мають ніжний смак і є надзвичайно поживними. Вони багаті на білки, вуглеводи, вітаміни А, гр. В  
і мінерали (залізо, цинк, фосфор, кальцій). Завдяки розмаїтому складу вони оптимізують обмін білків і жирів, 
зміцнюють імунну та серцево-судинну системи.

Родзинки зберігають майже всі корисні властивості свіжого винограду. У них багато легкозасвоюваних цукрів, 
аскорбінової кислоти (для зміцнення імунітету), калію і магнію, кальцію, заліза та фосфору.

Агава — джерело природних цукрів фруктози і глюкози та необхідних полісахаридів, які підвищують 
здатність організму засвоювати кальцій і запобігають його вимиванню з кісток.

Фініки містять багато фруктози, необхідної для підтримання сил, нормалізації цукру у крові, а крім того, 
амінокислоти, вітаміни гр. В.

Ягоди чорниці надзвичайно багаті на корисні органічні кислоти, пектини, клітковину, вітаміни А, С, PP, групи 
В, мінерали, антоціани, кумарини. Вони покращують травлення й обмінні процеси в організмі.

Манго — сонячний екзотичний фрукт, багатий на вітаміни А, В, С, D і Е, а ще на мінеральні речовини –  
кальцій, фосфор і залізо. Причому саме вітамін А і каротиноїди роблять манго дуже корисним для зору. Крім 
цього, плід манго містить набір легкозасвоюваних природних цукрів: ксилозу, сахарозу, глюкозу, фруктозу, 
мальтозу та ін.

VEGAN

FRIENDLY

VEGAN

FRIENDLY
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Active Greens Bar

рисовий протеїн, сироп агави, фінікова паста, мигдальна олія, 
шоколадні чіпси, ягоди журавлини і порошок соку, проросле 
насіння льону, насіння кунжуту.
Енергетична та харчова цінність: калорії 170 ккал, 
калорій із жиру 60, вуглеводи 19 г, жири 7 г, білки 9 г, 
клітковина 3 г, кальцій 4 %, залізо 2 %.

КОРАЛ ПРОТЕЇН БАР
Coral Protein Bar

склад:
форма випуску: 46 г
код: 91686

олія кеш’ю, фінікова паста, сироп агави, рисовий білок, родзин-
ки, горіх макадамії, спіруліна, проросле насіння льону, паростки 
кіноа, насіння кунжуту.
Енергетична та харчова цінність: калорії 170 ккал, 
калорій із жиру 70, вуглеводи 19 г, жири 8 г, білки 5 г, 
клітковина 3 г, кальцій 2 %, залізо 8 %.

СУПЕР СПIРУЛIНА БАР 
З ГОРIХОМ МАКАДАМIЇ
SuperSpirulina Bar with Macadamia Nuts

склад:
форма випуску: 38 г
код: 91681

олія кеш’ю, фінікова паста, тапіока, рисовий білок, горіхи кеш’ю, 
хлорела, люцерна, ананас, насіння кунжуту.
Енергетична та харчова цінність: калорії 140 ккал, 
калорій із жиру 60, вуглеводи 16 г, жири 7 г, білки 7 г, харчові 
волокна 1 г, кальцій 2 %, залізо 15 %.

СУПЕР ХЛОРЕЛА БАР
SuperChlorella Bar

склад:
форма випуску: 38 г
код: 91691

олія мигдалю, агава, фініки, шоколадні чіпси, повітряний рис, 
волоський горіх, какао-порошок, проросле насіння льону, какао-
масло.
Енергетична та харчова цінність: калорії 170 ккал, 
калорій із жиру 60, білки 4 г, жири 7 г, вуглеводи 21 г, 
клітковина 4 г, кальцій 2 %, залізо 6 %.

ШОКО З МИГДАЛЕМ
Choco Almond Bar

склад:
форма випуску: 38 г
код: 91684

VEGAN

FRIENDLY

VEGAN

FRIENDLY

VEGAN

FRIENDLY

VEGAN

FRIENDLY
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Active Greens Bars — це продукти здорового харчування, у складі яких, крім горіхів або горіхових олій, 
наявні біологічно активні рослинні компоненти, такі як водорості спіруліна або хлорела, проросле насіння 
льону, кіноа, сік пшениці або ячменю, білок коричневого рису тощо. Ці поживні інгредієнти вирізняються ви-
соким вмістом необхідних організму природних ПНЖК омега-3, -6, -9. Крім ненасичених кислот, батончики 
багаті на комплекс амінокислот, вітамінів, мікроелементів, клітковину. Вони не містять цукру, алергенного 
білка глютену, консервантів, штучних барвників і підсилювачів смаку.

Дія активних компонентів
Паростки та насіння льону — джерело ПНЖК омега-3, вітамінів, мінеральних речовин. ПНЖК 
(α-ліноленова, лінолева, олеїнова) знижують рівень холестерину у крові на 25 %, забезпечують повноцінне 
функціонування мозку та очей. Паростки льону містять найбільший відсоток вітамінів А, Е, F групи В і 
мінералів (магнію, фосфору, заліза, селену), необхідних для активної роботи ЦНС, серця, зміцнення 
імунітету, тканинного дихання, уповільнення процесів старіння.

Кіноа містить більше білка, ніж будь-які зерна, вуглеводи, вітаміни групи В, клітковину. На відміну  
від пшениці та рису, які містять незначну кількість лізину, амінокислотний склад білків кіноа збалансований 
і близький за складом до білків молока. За вмістом фосфору ця культура не поступається рису найвищої 
якості і багатьом видам риби, за вмістом заліза вдвічі перевищує пшеницю. Наявність у кіноа клітковини 
дозволяє нормалізувати моторику кишечника.

Коричневий рис — джерело амінокислот, включаючи валін, лейцин і лізин, які необхідні для відновлення 
пошкоджених тканин і збільшують витривалість м’язів при навантаженнях. Вони — джерела енергії у 
м’язових клітинах, тому їх прийом часто рекомендують у відновний період. Сприятливо впливають на обмін 
речовин, зокрема на регулювання холестерину в організмі. Знижують рівень тригліцеридів у крові та печінці, 
запобігаючи у такий спосіб відкладенню нейтрального жиру. Сприяють виробленню у головному мозку гор-
мону серотоніну, допомагаючи стабілізувати настрій.

Водорості (спіруліна, хлорела) — вкрай важливі компоненти раціонального та збалансованого харчуван-
ня. Ці водорості сприятливо впливають на обмін речовин, нормалізують травлення, корисну мікрофлору  
і перистальтику кишечника, покращують самопочуття та зовнішній вигляд.

Насіння кунжуту — джерело ПНЖК, вітамінів В, С, Е, амінокислот, білків, мінералів, включаючи магній, 
фосфор, залізо, калій і кальцій, харчових волокон, лецитину, фітину, бета-ситостерину. Насіння містить і 
потужний антиоксидант сезамін, здатний знизити рівень холестерину у крові, запобігаючи у такий спосіб 
розвитку ожиріння і атеросклерозу. Крім того, воно нормалізує тиск, обмінні процеси, зміцнює кістково-
м’язову масу.

*від добової норми споживання.

овес, олія кеш’ю, шоколад, рисовий сироп, агава, родзинки, 
горіхи кеш’ю, спіруліна, кориця.
Енергетична та харчова цінність: калорії 200 ккал,  
калорій із жиру 80, білки 4 г, жири 9 г, вуглеводи 25 г, 
клітковина 2 г, кальцій 2 %*, залізо 8 %*, вітамін А 5%*.

ШОКО ЗI СПIРУЛIНОЮ
Choco Spirulina Bar

склад:
форма випуску: 44 г
код: 91692

VEGAN

FRIENDLY
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АКВАОКС
AquaOx 

«АкваОкс» — комплекс найбільш потужних рослинних антиоксидантів, які сприяють оптимізації роботи 
ЦНС і серцево-судинної системи, покращенню кровообігу та проникності судин, захисту клітин організму  
від передчасного старіння.

Дія активних компонентів
Екстракт граната, маючи у своєму складі елагову кислоту, проантоціанідини та комплекс інших речовин, 
цілком справедливо вважається надпотужним антиокиснювачем, що запобігає клітинним пошкодженням, 
які, у свою чергу, призводять до порушень у роботі мозку, серця, печінки, нирок. Як показали останні наукові 
дослідження, екстракт граната здатен уповільнити прогресування атеросклерозу, а щоденне вживання 
склянки гранатового соку протягом року запобігає появі атеросклеротичних бляшок у судинах. При цьому 
гранату властива набагато потужніша антиоксидантна активність, ніж журавлині, чорниці або зеленому чаю.

Ягода асаї — ще один лідер за вмістом антиоксидантів, необхідних жирних кислот омега-3, -6, -9, вітамінів, 
мінералів, амінокислот. Така кількість корисних речовин, що містяться в одній ягоді, вкрай рідко зустрічається 
ще в якомусь іншому продукті. Асая чинить загальну тонізуючу дію, покращує циркуляцію крові, активує ро-
зумову діяльність, сприяє підтриманню нормального рівня холестерину.

Екстракт какао-бобів — джерело поліфенолів і флавоноїдів, що протистоять негативному впливу вільних 
радикалів на клітини організму. Саме поліфенолам какао зобов’язано своїм кольором і смаком, а ще цілим 
рядом корисних властивостей: антиокисною, антибактеріальною і протизапальною. Експериментально  
доведено, що поліфенол какао епікатехін повністю та швидко засвоюється організмом. Какао надзвичайно  
сприятливо впливає на головний мозок, стимулюючи підвищення притоку крові до тих ділянок,  
які відповідають за швидкість реакції і пам’ять.

Екстракт розмарину також активний антиоксидант, завдяки наявності фенолокислот у складі. Карнозинова 
кислота та її похідні забезпечують високі антиоксидантні, стабілізуючі, тонізуючі властивості екстракту роз-
марину.

екстракти: плодів граната 200 мг, плодів  
асаї 200 мг, плодів какао 40 мг, листя  
розмарину 20 мг, допоміжні компоненти.

Застосування

«АкваОкс»:
 ● виступає рослинним антиоксидантом;
 ● допомагає запобігти розвитку атеро-

склерозу;
 ● забезпечує активну працездатність.

код: 91829
форма випуску: 60 рослинних капсул

склад:

VEGAN

FRIENDLY
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АКТИВІН
ActiVin 

З-поміж величезної кількості хімічних реакцій, що відбуваються у нашому організмі, йде і утворення вільних 
радикалів, які прискорюють процеси старіння та беруть участь у розвитку різних захворювань. Їх утворен-
ня зумовлюють несприятливі фактори навколишнього середовища: забруднена атмосфера, тютюновий 
дим, хімічні сполуки, що потрапили до організму, тощо. З віком антиоксидантний захист людини припиняє 
справлятися з навантаженнями, і радикали посилюють свою руйнівну роботу. У таких випадках потрібно 
приймати дієтичні добавки, які містять антиоксиданти. Біологічно активний комплекс «АктиВін» включає 
різні антиокиснювачі природного походження, які активно зв’язують вільні радикали, уповільнюючи процеси 
старіння, підвищують енергію і витривалість організму, стабілізують системи життєзабезпечення.

Дія активних компонентів
Інулін — полісахарид, що складається з фруктози, яка є унікальним цукром, при клітинному згоранні 
якого виділяється значна кількість енергії. Крім цього, активуючи власну корисну мікрофлору, забезпечує 
засвоєння поживних речовин.

АктиВін — чемпіон за вмістом природних антиоксидантів, що зв’язують вільні радикали і пригнічують 
окисні реакції. Екстракт виноградних кісточок – кардіопротектор, зміцнює стінки капілярів, покращує 
мікроциркуляцію, підвищує загальний тонус організму, оживляє роботу клітин мозку, насичуючи їх киснем. 
Він діє у 15 разів активніше за вітамін Е, що допомагає коригувати вікові зміни. 

Маточне молочко — високопоживний продукт, призначений для годування личинок матки. У Середньовіччі 
його називали «королівським желе», оскільки через трудомісткість отримання й зберігання молочко мог-
ли використовувати лише дуже заможні люди. Маточне молочко є потужним біологічним стимулятором  
і загальнозміцнюючим засобом.

Вітаміни С та Е належать до групи антиоксидантів, беруть участь у синтезі білків, підвищують м’язовий 
тонус, покращують працездатність організму.

Екстракти листя гінкго білоби, зеленого чаю і насіння розторопші завдяки високому вмісту вітамінів  
і флавоноїдів (природних антиоксидантів) активно діють на судини: зміцнюють стінки капілярів, підвищують 
їх міцність, активують окисні процеси у тканинах, посилюють дію аскорбінової кислоти.

інулін 200 мг, активін (екстракт кісточок червоного виногра-
ду) 150 мг, вітамін С 60 мг, муїра пуама 50 мг, елеутерокок  
25 мг, маточне молочко 10 мг, дуналієла 15 мг, корал 
подрібнений 15 мг, цинк (L-метіонін) 15 мг, вітамін Е 10 мг, 
екстракти: розторопші 5 мг, гінкго білоба 5 мг, зеленого 
чаю 5 мг; марганець (аспартат) 250 мкг, хром (піколінат)  
100 мкг, селен (L-метіонін) 35 мкг, мідь (цитрат) 40 мкг, 
молібден (натрію молібдат) 25 мкг, допоміжні компоненти.

Застосування

Продукт «АктиВін» сприяє:
 ● покращенню функцій серцево-судинної 

системи;
 ● уповільненню процесів старіння;
 ● підвищенню витривалості і тонусу 

організму;
 ● покращенню пам’яті;
 ● прискоренню процесів одужання.

код: 91109
форма випуску: 60 рослинних капсул

склад:
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АЛТІМЕЙТ МАКС
Ultimate Max

«Алтімейт Макс» — це сучасний збалансований комплекс вітамінів, мінералів та рослинних компонентів 
в активній біодоступній формі, який допомагає компенсувати дефіцит основних нутрієнтів, необхідних для 
нормального обміну речовин і функціонування усіх систем та органів. 

Дія активних компонентів
Вітамін А називають «вітаміном зору», він підтримує нормальну функцію сітківки ока і допомагає адапту-
вати зір до умов недостатнього освітлення. Сприяє нормальному обміну речовин, підтримує роботу імунної 
та репродуктивної систем. У продукті представлений у формі бета-каротину – однієї з найбільш легко та 
повноцінно засвоюваної форми вітаміну А.

Вітамін С – надважливий антиоксидант, який зміцнює імунітет і захищає клітини організму від пошкоджень. 
Необхідний для синтезу колагену, прискорює загоєння пошкоджень шкіри. Джерело вітаміну С у продукті – 
мінеральні аскорбати. Такі сполуки називають буферизованою формою вітаміну С. Вітамін С із них є більш 
стабільним, менше подразнює слизову і додатково збагачує організм магнієм та кальцієм.

Вітаміни D і Е, що входять до складу продукту, мають природне походження. Вони потрібні для нормальної 
роботи імунної, нервової, серцево-судинної, кістково-м’язової та репродуктивної систем. 

Продукт містить увесь спектр вітамінів групи В, які є вкрай важливими для обміну речовин та енергії, ро-
боти нервової, серцево-судинної систем, травлення, здоров’я шкіри, волосся та нігтів. Потреба у вітамінах 
групи В зростає при стресових ситуаціях і високих фізичних навантаженнях. У продукті вітаміни В6, В9 і В12 
представлені у сучасних біоактивних формах – піридоксальфосфат, запатентована формула Metafolin® і 
метилкобаламін відповідно.

Мінерали цинк, магній, хром, мідь, марганець у складі продукту представлені органічними солями – ци-
тратами цинку та магнію, піколінатом хрому, бісгліцинатом міді, глюконатом марганцю. Органічним сполукам 
властива набагато краща біодоступність та ефективність.

Джерело йоду – бурі водорості ламінарія. Йод бере участь у синтезі гормонів щитоподібної залози, які своєю 
чергою регулюють усі види обміну речовин в організмі.

Біофлавоноїди з різних цитрусових та ягідних культур – лимона, грейпфрута, апельсина, лайма, мандарина, 
чорниці, асаї і томата – це чудові антиоксиданти, найкращі захисники серця та судин. У синергії з вітамінами 
вони забезпечують еластичність кровоносних судин, покращують мікроциркуляцію крові, запобігають тром-
боутворенню.

Вітаміни: А (бета-каротин) 900 мкг (3000 МЕ), Д3 5 мкг (200 
МЕ), Е (токоферил сукцинат і токотриеноли) 20 мг, С (кальцію 
аскорбат і магнію аскорбат) 80 мг, В1 1,1 мг, В2 (рибофлавін 
5-фосфат) 1,4 мг, нікотинамід 8 мг, В6 (піридоксаль 5-фосфат) 
1,4 мг, В12 (метилкобаламін) 2 мкг, пантотенова кислота 5 
мг, фолієва кислота (Metafolin®) 100 мкг, біотин 50 мкг, холін 50 
мг, інозитол 50 мг, ПАБК (параамінобензойна кислота) 50 мг.
Мінерали: магній (цитрат) 20 мг, калій (цитрат) 10 мг, цинк 
(цитрат) 5 мг, йод (із ламінарії) 50 мкг, селен (L-селенометіонін) 
50 мкг, марганець (глюконат) 1 мг, мідь (бісгліцинат) 0,5 мг, 
молібден (натрію молібдат) 12 мкг, хром (піколінат) 40 мкг.
Фітонутрієнти: комплекс біофлавоноїдів із цитрусових (ли-
мон, грейпфрут, апельсин, лайм, мандарин) 50 мг, рослинний 
комплекс (гесперидин цитрусових, екстракт ягід чорниці, пло-
ди асаї і томата); допоміжні компоненти.

Застосування
Комплекс вітамінів, мінералів, фітонутрієнтів  
в активній біодоступній формі допомагає:

 ● нормалізувати вітамінно-мінеральний баланс  
в організмі;

 ● зміцнити імунітет;
 ● підвищити працездатність і життєвий тонус;
 ● подовжити активне довголіття.

код: 2175 
форма випуску: 60 рослинних капсул

склад:
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АСИМІЛЯТОР 
Assimilator

При виникненні потреби засвоїти організмом корисних речовин більше, ніж зазвичай, необхідно посилити 
перетравлюючу здатність ШКТ за рахунок збільшення кількості травних ферментів. Це група спеціалізованих 
ферментів, що розщеплюють у шлунково-кишковому тракті складні харчові речовини до більш простих, які 
згодом, всмоктуючись через слизову оболонку кишечника, надходять у кров. При збільшенні затрат на роз-
щеплення поживних речовин, а також при недостатньому виділенні ферментів самим ШКТ виникає потреба 
у вживанні ферментів з дієтичними добавками, наприклад, з «Аcимілятором».

Дія активних компонентів
Ферменти, що розщеплюють вуглеводи.
Амілаза як основний фермент слини починає процес перетравлювання вуглеводної їжі (хлібобулочні виро-
би, крупи, картопля) у ротовій порожнині.

Целюлаза — фермент, який не синтезується травною системою людини, необхідний для перетравлювання 
рослинних волокон (клітковини). Активно розщеплює целюлозу (клітковину) з утворенням глюкози. Целюла-
за підвищує харчову цінність зернових культур, фруктів та овочів.

Лактаза — фермент, що розщеплює лактозу (молочний цукор) до глюкози. Покращує засвоєння молочних 
продуктів.

Ферменти, що розщеплюють білки.
Протеаза разом з іншими ферментами – папаїном і бромелайном – сприяє розщепленню білків до простих 
амінокислот, покращуючи якість їх засвоєння. Завдяки цьому не допускається осідання залишків білкової їжі 
на стінках кишечника, покращується білковий обмін. Протеаза також сприяє руйнуванню білкових патоген-
них мікроорганізмів, зміцнюючи імунний захист організму.
Папаїн і бромелайн активно діють як у кислому, так і в лужному середовищі травного тракту, розщеплюючи 
білки до стану, коли вони можуть бути легко засвоєні.

Ферменти, що розщеплюють жири.
Ліпаза, діючи у тонкому кишечнику, розщепляє насичені жири тваринної їжі (м’ясо, молочні та морепродук-
ти), перетворюючи їх на легкозасвоювані жирні кислоти, допомагає засвоєнню жиророзчинних вітамінів А і D.

Вітамін А – антиоксидант, підвищує опірність організму до вірусних інфекцій, відіграє важливу роль  
у клітинному імунітеті, бере участь в обміні жирів, захищає слизові ШКТ.

Вітамін D регулює фосфорно-кальцієвий обмін і підвищує проникність стінок кишечника для кращого 
засвоєння корисних речовин у ШКТ.

протеаза 30 000 од., амілаза 8000 од., ліпаза  
50 од., мальтаза 150 од., лактаза 400 од.,  
целюлаза 200 од., папаїн 600 000 од., бромелайн  
300 000 од., вітамін А 1000 МЕ, вітамін D3  
200 МЕ, допоміжні компоненти.

склад:

«Асимілятор» сприяє: 
 ● покращенню травлення і засвоєнню їжі;
 ● позбавленню від метеоризму, важкості  

у шлунку;
 ● постачанню до клітин поживних речо-

вин;
 ● підвищенню імунного статусу 

організму.

код: 91118
форма випуску: 90 рослинних капсул

Застосування
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АТ ФІТО КОНТРОЛ
BP Phyto Control 

«АТ Фіто Контрол» призначений для підтримання судин і артеріального тиску у нормі. Комплекс рослинних 
екстрактів допомагає зміцнити судини, покращує судинний тонус, нормалізує кровотік, запобігає запальним 
процесам у судинах.

Дія активних компонентів
Екстракт плодів глоду перистонадрізаного — цінний рослинний компонент за багатьма своїми власти-
востями. Зокрема, глід вважається одним з кращих природних кардіотоніків, які м’яко стимулюють роботу 
кровоносних судин. Сприяючи розширенню периферійних і коронарних судин, покращує кровопостачання 
та обмінні процеси у міокарді, головному мозку, чинить помірну гіпотензивну дію. Такий ефект властивий 
наявній у плодах групі флавоноїдів (гиперозид, кверцетин) і тритерпенових кислот (олеаноловій, урсоловій, 
кратеговій). Ці речовини покращують коронарний і мозковий кровообіг, помітно посилюючи кровотік у вели-
ких і дрібних судинах. Крім того, вони знижують рівень загального холестерину у крові, запобігаючи утворен-
ню холестеринових бляшок, пригнічують активність простагландинів і ферментів, які викликають запалення 
бляшок у судинах. У рослині достатньо багато і вітаміну С, відомого стабілізатора колагенових волокон,  
з яких утворені судинні стінки.

Екстракт зелених зерен кави на відміну від обсмажених містить найбільшу кількість цінних для здоров’я 
хлорогенових кислот, оскільки при тепловій обробці зерен відбувається руйнування цих кислот. Хлорогенові 
кислоти знижують у крові і у складі ліпідів дію діальдегіду, активного окиснювача холестерину та ліпопротеїнів 
низької щільності, а значить, захищають судини від окисного стресу і пошкоджень. Наявний у зернах кофеїн 
двозначно впливає на рівень АТ: при нормальному він не змінює або несуттєво підвищує його, при зниже-
ному – нормалізує.

Екстракт листя пустирника звичайного — збалансоване джерело фенольних глікозидів, флавоноїдів  
і алкалоїдів. Комплекс речовин чинить зміцнюючу дію на великі, середні артерії та капіляри, зменшує спазм 
судин і в цілому має м’який заспокійливий ефект, сприяючи зниженню АТ.

Шоломниця байкальська — рослина родом з Далекого Сходу, добре відома тибетським і алтайським трав-
никам. Під дією її активних речовин відбувається розширення судин, нормалізується кровообіг. Водночас шо-
ломниця сприяє вирівнюванню ритму серцевих скорочень, зменшуючи підвищене навантаження на міокард.

Гібіскус китайський (китайська троянда) — джерело органічних кислот (лимонна, яблучна, аскорбінова), 
гібіскової кислоти, антоціанів, флавоноїдів, фітостеролів, завдяки яким чинить на судини загальнозміцнюючий 
і тонізуючий ефект.

екстракти: плодів глоду перистонадрізаного  
200 мг, листя пустирника звичайного 130 мг, 
квітів гібіскусу китайського 100 мг, зелених  
зерен кави 70 мг, кореня шоломниці байкальської  
30 мг, допоміжні компоненти.

Застосування

«АТ Фіто Контрол» характеризується 
різностороннім оздоровчим впливом:

 ● пiдтримує нормальну роботу серцево-
судинної системи;

 ● захищає кровоносні судини від окисного 
стресу;

 ● підвищує міцність і еластичність  
судинних стінок.

код: 91859
форма випуску: 90 капсул

склад:
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БІ-ЛУРОН
B-Luron 

«Бі-Лурон» дієтична добавка з гіалурон-хондроїтиновим комплексом, який є інноваційною технологічною 
розробкою і призначений для активації утворення власної синовіальної рідини, забезпечення живлення та 
відновлення хрящової тканини суглобів. «Бі-Лурон» не поступається за ефективністю внутрішньосуглобо-
вим ін’єкціям гіалуронової кислоти і, крім того, діє на всі суглоби одночасно.

Дія активних компонентів
Гіалурон-хондроїтиновий комплекс — це ефективна комбінація основних будівельних матеріалів хряща: 
хондроїтину та гіалуронової кислоти. Саме їх перевірена багаторічними дослідженнями, чітко злагоджена 
синергічна дія впливає на активацію клітин пошкодженої хрящової тканини. А завдяки активній рідкій формі 
ці речовини легко проникають до клітин кістково-м’язової системи, надаючи оздоровчу дію.

Гіалуронова кислота міститься у багатьох тканинах людського організму: хрящах, кістках, скловидному тілі, 
серцевих клапанах, шкірі, синовіальній рідині. Це основна складова синовіальної, або суглобової, рідини. Без 
цієї рідини не можуть працювати наші суглоби. Здоровий молодий організм виробляє гіалуронову кислоту 
у необхідній кількості сам. З віком або внаслідок якихось інших причин її синтез в організмі уповільнюється, 
і ось тоді починаються проблеми із суглобами. Адже синовіальна рідина забезпечує живлення суглобового 
хряща і виступає для нього основним змащувальним матеріалом, забезпечуючи рух і рухливість суглобів.  
А гіалуронова кислота забезпечує синтез синовіальної рідини та її зберігання у потрібній кількості: це один  
з її основних біологічних «обов’язків».

Хондроїтин — один з компонентів колагену, з якого складається сполучна тканина суглобів, а значить, він 
сприяє їх нормальному функціонуванню та збереженню еластичних властивостей. Крім того, він входить до 
структури суглобового хряща, зменшує болі у суглобі, запобігаючи його руйнуванню, пригнічує активність 
ферментів, що провокують запалення у хрящовій тканині, та збільшує продукування внутрішньосуглобової 
рідини. Відіграє значну роль у синтезі власне гіалуронової кислоти, а також впливає на фосфорно-кальціє-
вий обмін у хрящі.

хондроїтину сульфат 300 мг, гіалуронова кисло-
та 150 мг, вітамін Е 15 мг, допоміжні компонен-
ти.

Застосування

«Бі-Лурон» чинить таку оздоровчу дію:
 ● стимулює вироблення синовіальної 

рідини у хрящі;
 ● запобігає ураженням, стиранням і руй-

нуванню суглобів, хрящів, зв’язок;
 ● при вживанні протягом місяця (один раз 

на день) зберігає свій оздоровчий ефект  
і після завершення терміну прийому.

код: 91814
форма випуску: 2 флакони по 500 мл

склад:

PE
SCATARIANS
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ВІЗІ-ПРАЙМ
Visi-Prime 

«Візі-Прайм» — це оптимально збалансований комплекс активних речовин, який допомагає зберегти го-
строту та якість зору і забезпечує безпечну й ефективну профілактику проблем, пов’язаних із напруженою 
роботою очей. До складу продукту входять такі важливі для зору компоненти, як поліненасичені жирні кис-
лоти Омега-3, антиоксиданти лютеїн і зеаксантин, вітаміни В2 та Е, цинк.

Дія активних компонентів
ПНЖК омега-3 (у тому числі докозагексаєнова кислота, один з найкорисніших видів Омега-3) запобігають 
розвитку синдрому «сухого ока», ефективно борються із запальними процесами, позитивно впливають  
на якість зору в цілому.

Каротиноїдам лютеїну і зеаксантину притаманні антиоксидантні властивості. Захищають очі від 
ультрафіолету, перешкоджають деградації сітківки в результаті старіння організму або впливу зовнішніх 
факторів. Допомагають запобігти віковому помутнінню кришталика — одній з причин розвитку катаракти.

Вітамін В2 (рибофлавін) сприяє покращенню гостроти зору та його адаптації до темряви, запобігає подраз-
ненню слизової оболонки ока в результаті шкідливого впливу ультрафіолетових променів, а також розвитку 
короткозорості.

Вітамін Е вирізняється яскраво вираженими антиоксидантними властивостями, сприяє уповільненню де-
генеративних процесів, пов’язаних зі старінням організму, покращує кровообіг і має добре виражений про-
тизапальний ефект.

Цинк — незамінний мінерал, який допомагає захистити клітини від шкідливого впливу вільних радикалів. 
Цинк підтримує здоров’я сітківки, оскільки є мінеральною речовиною, яка переважає у структурі ока.

вітамін Е 12 мкг, вітамін В2 (рибофлавін) 1,4 мг, цинк 
(глюконат) 10 мг, лютеїн 10 мг, зеаксантин 2 мг, 
риб’ячий жир 500 мг (омега-3 жирні кислоти 300 мг, у т. 
ч. ДГК 250 мг, ЕПК 30 мг), допоміжні компоненти.

Застосування

«Візі-Прайм» допомагає:
 ● зберегти зір і запобігти його погіршенню  

в результаті інтенсивного навантаження  
на зоровий апарат;

 ● уповільнити вікове погіршення зору;
 ● захистити очі від шкідливого впливу 

зовнішніх факторів (вплив ультрафіолету, 
робота за комп’ютером тощо);

 ● забезпечити профілактику синдрому «сухо-
го ока» та запалень.

код: 2114
форма випуску: 30 капсул

склад:
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ГОТУ КОЛА ЕКСТРАКТ
Gotu Kola Extract 

«Готу Кола Екстракт» — продукт на основі відомої рослини Мадагаскару, яка має назву «трава пам’яті». 
Сприяє зміцненню судинної стінки, підвищує її еластичність, сприятливо впливає на капілярний кровотік, 
активізує мозковий кровообіг, розумові процеси, пам’ять, покращує роботу серцево-судинної системи.

Дія активних компонентів
Готу кола оптимізує стан судинної системи, покращує живлення і насичення киснем головного моз-
ку, внаслідок чого покращується пам’ять, увага, функції зорового аналізатора. Активні речовини рослини 
підвищують розумові здібності, прискорюють процес мислення, покращують пам’ять, зменшують головний 
біль, чинять заспокійливу дію на центральну нервову систему при тривожних станах, неврозах, порушеннях 
сну, знижують стомлюваність. Готу кола також позитивно діє на деякі компоненти крові, стабілізує рівень 
гемоглобіну і цукру у крові.

Тритерпенові сапоніни, що містяться в рослині, беруть участь в утворенні колагену, який підвищує 
еластичність судинної стінки, підтримують здатність організму швидко відновлювати тканини та загоювати 
різні пошкодження.

Флавоноїди покращують венозний кровообіг. Кардіотонічна і антиаритмічна дія флавоноїдів найбільш 
яскраво виявляється в умовах кардіодепресії. При підвищеному навантаженні на серцево-судинну систему 
(стрес, фізичні та розумові навантаження) вони збільшують її стійкість, посилюють кровопостачання, за ра-
хунок розширення коронарних артерій серця забезпечують серцевий м’яз киснем, не підвищуючи при цьому 
артеріального тиску і не змінюючи збудливість міокарда. Позитивно впливаючи на лімфовенозну систему, 
вони не лише відновлюють об’ємний кровотік, але й сприяють регенерації лімфатичних вузлів. При цьому 
спостерігаються нормалізація лімфотоку, покращення лімфодренажу, зменшення проникності капілярів.

Глікозиди регулюють роботу серцевого м’яза, ефективні при серцевій недостатності внаслідок гіпертензії 
(перевантаженні міокарда), ураженнях клапанів серця і кардіосклерозі.

Тритерпени готу коли надають додатковий детоксикуючий ефект, стимулюючи функції цитохромів, які забез-
печують виведення з організму токсичних речовин, ліків. Стимулюють синтез жовчних кислот, кортикоїдних 
гормонів, впливають на метаболізм холестерину, стимулюють жовчоутворювальну функцію печінки.

екстракт готу коли 120 мг, 
допоміжні компоненти.

Застосування

«Готу Кола Екстракт» допомагає:
 ● покращити мікроциркуляцію  

в головному мозку і серцевому м’язі; 
 ● підвищити енергетику  

і стресостійкість; 
 ● поліпшити пам’ять і розумові здібності; 
 ● при атеросклерозі, хронічній втомі, 

неврозах, депресії, вегетосудинній 
дистонії, варикозному розширенні вен.

код: 2149
форма випуску: 60 рослинних капсул

склад:

VEGAN

FRIENDLY



21

ГРИФОНІЯ
Griffonia 

«Грифонія» — продукт, який допоможе нормалізувати роботу центральної та периферійної нервової си-
стеми. Тропічні рослина грифонія і вітаміни групи В, які діють синергічно, сприятливо впливають на функції 
головного мозку, цикл сну–неспання, сприяють усуненню дисфорії, зменшують відчуття тривожності, 
депресивні стани.

Дія активних компонентів
Грифонія — екзотична рослина родом із Західної та Центральної Африки. З усіх частин грифонії 
насіння представляє найбільшу цінність через вміст у ньому природної речовини 5-гідрокситриптофану  
(5-HTP). Дана амінокислота є попередником одного з найважливіших нейромедіаторів серотоніну. Молекули 
5-HTP легко проникають у клітини мозку, перетворюючись на серотонін. Дослідження показали, що 5-HTP 
за ефективністю не поступається синтетичним антидепресантам. Дана речовина разом із вітаміном В6 
збільшує синтез ендорфінів, які відповідають за позитивні емоції, сприяє покращенню настрою і відновленню 
усіх фаз здорового сну: засинання, швидкого та поверхневого сну. В європейських країнах ця речовина 
застосовується вже багато років для боротьби з депресією і покращення пам’яті. 5-HTP також пригнічує  
збудження центру контролю апетиту у головному мозку, особливо зменшуючи тяжіння до вуглеводної їжі. Крім 
того, ця амінокислота ефективно допомагає упоратись із симптомами ПМС: знижує почуття пригніченості, 
напруженості, неспокою, емоційну нестійкість, дратівливість, які виникають на останньому тижні циклу.

Вітамін В6 відіграє провідну роль у нормальному функціонуванні центральної та периферійної нервової 
системи, беручи участь у синтезі надзвичайно важливих нейромедіаторів, вітаміну В12. У ряді досліджень 
вітамін В6 показав свою ефективність при депресіях: відповідає за засвоєння незамінних для моз-
ку амінокислот (триптофану, цистеїну, метіоніну) та вироблення антипсихотичних гормонів серотоніну  
і норепінефрину. Потреба у цьому вітаміні зростає при прийомі антидепресантів і оральних контрацептивів, 
під час стресу та підвищених емоційних навантажень.

Вітамін В12. Від підтримання в організмі оптимального рівня цього вітаміну залежить широкий спектр 
емоційних і пізнавальних можливостей. Він сприяє запобіганню депресії, старечому слабоумству і сплутаності 
мислення, допомагає подолати безсоння, пристосуватися до зміни режиму сну і неспання, що пояснюється 
прямою участю ціанокобаламіну у синтезі мелатоніну. У той же час дефіцит вітаміну може призвести  
до розвитку периферійних невритів, атрофії зорового нерву і дегенеративних змін клітин кісткового та спин-
ного мозку.

екстракт насіння грифонії 50 мг, вітамін В6 2 мг, 
вітамін В12 3 мкг, допоміжні компоненти.

Застосування

«Грифонія» допоможе упоратись із:
 ● депресією;
 ● порушеннями сну;
 ● неврозами різного походження;
 ● синдромом хронічної втоми.

код: 91848
форма випуску: 60 капсул

склад:
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ДГК + D3 СМАРТ ПАСТИЛКИ
DHA+D3 Smart Chews

«Інтелектуальний вік мозку» визначається здатністю людини навчатись, тобто засвоювати нові знання. Для 
цього дітям та підліткам важливо розвивати увагу, запам’ятовувати прочитане або почуте, а дорослим на-
магатися зберегти ці навички впродовж усього життя. Істотна частина інформації, котра надходить щодня, 
–  візуальна, тому зоровий апарат має витримувати значні навантаження під час навчання, роботи і навіть на 
відпочинку. Розвивати і підтримувати ці навички, а також зміцнити здоров’я органів зору допоможе продукт 
«ДГК+D3 смарт пастилки». 

Дія активних компонентів:
Омега-3 ПНЖК – незамінний компонент раціону: в організмі людини вони не синтезуються і тому мають 
регулярно надходити з їжі. ПНЖК омега-3 частіше за  все зустрічаються у жирній морській рибі (тунець, 
оселедець, сардини, анчоуси, скумбрія, лососеві), морепродуктах і набагато рідше – у рослинних джерелах, 
серед яких високим вмістом ПНЖК омега-3 вирізняється лише лляна олія. Доля риби у сучасному раціоні 
неухильно знижується, тому додатковий прийом ПНЖК омега-3 є усе більш актуальним.

Серед жирних кислот омега-3 найбільш цінними є ДГК (докозагексаєнова кислота) і ЕПК (ейкозапентаєнова 
кислота). Саме ДГК формує потенціал інтелектуальних можливостей у період внутрішньоутробного розвит-
ку. У дитячому та підлітковому віці вона допомагає легше і краще засвоювати інформацію, проявляти більшу 
посидючість при навчанні. Дорослим людям ДГК допомагає зберегти пам’ять і захистити мозок від раннього 
старіння. Крім того, ДГК бере участь у становленні зорового апарату і підтримує його здоров’я впродовж 
усього життя. Важливу роль ДГК для здоров’я мозку та зору підтверджує той факт, що у клітинах сірої ре-
човини кори головного мозку здорової людини міститься близько 13 % ДГК, а вміст у сітківці сягає 20%, і це 
найбільше значення в організмі людини. 

ЕПК допомагає захищати стінки судин від атеросклеротичних бляшок, що сприяє здоров’ю серцево-судинної 
системи.

Вітамін D3. Синтезується у шкірі під дією сонячного проміння і необхідний для здоров’я кісток, зубів, 
підтримання імунної функції, нервової, репродуктивної та серцево-судинної систем. 

Сонцезахисні засоби, забруднене повітря і пил значно зменшують поглинання УФ-променів шкірою, тому 
брак цього вітаміну поширений не лише у північних  широтах, а й у сонячних країнах. І вкрай важливим є 
достатнє вживання цього вітаміну у дитячому та похилому віці.

Продукт виробляється за запатентованою технологією ConCordix, що відтворює  розподіл крапель жиру 
у холодноводній морській рибі. У схожий спосіб жиророзчинні активні речовини розділяють на дрібні кра-
плини, кожна з яких уміщується в окрему желатинову чарунку, що захищає їх від злипання й окиснення, при 
цьому істотно збільшує площу всмоктування у кровообігу. Доведено, що ця унікальна технологія збільшує 
засвоєння ліпідних поживних речовин, тобто ефективність продукту на 44%.

код: 2304
форма випуску: 30 жувальних пастилок

риб’ячий жир (з анчоусів, сардин і скумбрії) 720 мг, 
Омега-3 ПНЖК 482 мг, у т.ч. ДГК (докозагекса-
єнова кислота) 360 мг, ЕПК (ейкозапентаєнова 
кислота) 72 мг, вітамін D3 (холекальциферол) 
12 мкг, допоміжні компоненти.

«ДГК+D3 смарт пастилки»: 
 ● це незамінні омега-3 кислоти  

з вітаміном D3
 ● без риб’ячого смаку та запаху
 ● підвищена біодоступність  

і стабільність
 ● виробляються в Норвегії

Застосування

склад 1 жувальної пастилки:
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ДЕЙЛІ ДЕЛІШЕС Б’ЮТІ ШЕЙК 
зі смаком малини/ванілі/шоколаду/манго
Daily Delicious Beauty Shake Raspberry/Vanilla/Chocolate/Orange-Mango

Протеїнові коктейлі «Дейлі Делішес Б’юті Шейк» з натуральними смаками малини, манго, ванілі  
та какао — збалансоване джерело тваринного та рослинного білка у поєднанні з колагеном і вітамінно-
мінеральним комплексом, підтримують життєвий тонус і фізичну активність, заряджають енергією кожен 
день.

Дія активних компонентів
Колаген — основний будівельний білок шкіри, м’язів, волосся та нігтів. Шкіра містить до 40 % колагену. 
Гідролізат колагену, який використовується у шейках, – це високоефективна форма тваринного колагену,  
що складається з трьох пептидів (амінокислот): лізину, проліну та гідроксипроліну. Його особливість у тому, 
що, маючи низьку молекулярну масу, він легко засвоюється і починає активно та швидко працювати. Колаген 
забезпечує білкове живлення шкіри, запобігаючи її передчасному старінню.

Молочний білок і концентрат сироваткового білка на відміну від рослинних містять усі незамінні 
амінокислоти, близькі за структурою до м’язової тканини людини. Порівняно із цільним білком сироватковий 
повністю засвоюється організмом. Він допомагає відновленню м’язових тканин після навантаження. За цей 
процес відповідають три незамінні амінокислоти у складі білка – валін, лейцин та ізолейцин, які використо-
вуються м’язами для посилення в них жирового обміну, «спалювання» жирів і виділення додаткової енергії.

Ізолят соєвого білка — легкий рослинний білок, надзвичайно корисний у першу чергу для тих, чий організм 
погано засвоює звичайний казеїновий білок або не здатен переносити лактозу, а також для людей похилого 
віку, вегетаріанців як замінник білків м’яса. Соєвий білок багатий на велику кількість замінних і незамінних 
амінокислот, завдяки чому забезпечує здорові м’язи, а крім того, не підвищує рівень холестерину і допомагає 
контролювати власну вагу.

Вітамінно-мінеральний комплекс (вітаміни А, С, Е, групи В, включаючи В3, В7 і В9, РР, мінерали 
магній, мідь, селен) бере участь у всіх видах обміну речовин – вуглеводному, білковому та жировому. 
Вітаміни і мінерали покращують травлення, підтримують здоров’я шкіри та м’язів, беруть участь у синтезі 
власного колагену.

молочний білок 7,25 г, концентрат сироваткового білка  
4,2 г, ізолят соєвого білка 3 г, магній (цитрат) 50 мг, 
гідролізат колагену 250 мг, вітамін С (аскорбінова 
кислота) 145,5 мг, ПАБК (параамінобензойна кис-
лота) 25 мг, вітамін Е 4 мг, селен (селенометіонін) 
50 мкг, пантотенова кислота 4 мг, мідь (глюко-
нат) 0,5 мг, вітамін А 367,25 мкг, фолієва кислота  
128,5 мкг, біотин 41 мкг, нікотинамід 4,75 мг, допоміжні 
компоненти.

Застосування

Протеїнові коктейлі:
 ● забезпечують міцні здорові м’язи;
 ● підтримують пружність, красу та молодість 

шкіри, волосся, нігтів;
 ● коригують вітамінно-мінеральний баланс;
 ● підвищують витривалість і працездатність;
 ● допомагають контролювати вагу.

код: 2115/2116/2117/2118/2135/2136/2137/2138
форма випуску: порошок 500 г/25 г

склад:
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ДЕЙЛІ ДЕЛІШЕС ХАЙ-ФАЙБЕР 
зі смаком асаї та чорниці
Daily Delicious Hi-Fiber Acai&Blueberry

«Дейлі Делішес Хай-Файбер» — корисне і приємне на смак джерело харчових волокон, яких дуже не 
вистачає в раціоні сучасної людини. Цей продукт корисний усім незалежно від пори року та часу доби. 
Харчові волокна у раціоні не може замінити жоден продукт. Клітковина є основною «їжею» для корисної 
мікрофлори кишечника. А здоровий кишечник – це запорука міцного імунітету і правильного обміну речовин 
в організмі. Клітковина підтримує рівновагу корисної флори кишечника, стимулює моторику травного тракту, 
сприяє виведенню токсинів, холестерину та інших продуктів життєдіяльності, захищає від різких коливань 
рівня цукру у крові, впливає на надмірну вагу. 20 г клітковини на день (рекомендована добова потреба) 
знижує ризик серцевих захворювань на 60 %.

Дія активних компонентів
Розчинній клітковині (яблучна клітковина і яблучний пектин, гуарова камедь, гуміарабік, інулін, глюкома-
нан) властива цінна здатність адсорбувати значну кількість води, утворюючи гелеподібну масу, яка, з одного 
боку, захищає слизові шлунка та кишечника, а з другого, полегшує виведення токсинів з організму. Крім того, 
дає відчуття ситості, що допомагає не переїдати і не набирати зайву вагу.

Нерозчинна клітковина (целюлоза, рисові висівки) активує перистальтику кишечника і прискорює просу-
вання їжі травним трактом. Вона не перетравлюється організмом, але її грубі волокна, мов щітка, очищують 
стінки кишечника. В результаті такого «прибирання» покращуються обмінні процеси і засвоєння вітамінів, 
мінералів та інших корисних речовин.

Глутамін — умовно незамінна амінокислота, яка не лише бере участь у синтезі білка, але й абсолют-
но необхідна для підтримання і відновлення структури та функції кишечника, особливо при станах, коли 
відбувається пошкодження слизової оболонки («синдром подразненого кишечника»).

Гель алое вера обволікає слизову шлунка, захищаючи її від подразнення. Покращує моторику кишечника, 
сприяє росту корисної кишкової мікрофлори. Допомагає нормалізувати обмін речовин і травлення, поліпшує 
засвоєння поживних речовин з їжі.

клітковина яблучна 3000 мг, інулін (з кореня цикорію) 
2790 мг, (гуарова камедь, гуміарабік, натрій карбокси-
метилцелюлоза) 740 мг, рисові висівки 500 мг, буряк 300 
мг, лимонна кислота, L-глутамін 200 мг, концентрат 
соку сливи 200 мг, глюкоманан 200 мг, натуральний 
чорничний ароматизатор, натуральний смородиновий 
ароматизатор, натуральний вишневий ароматиза-
тор, плоди ананаса 100 мг, асаї екстракт 100 мг, ягоди 
чорниці 100 мг, яблучний пектин 50 мг, гель алое вера 
30 мг, стевіолглікозид 30 мг, кремнію діоксид.

Застосування
«Дейлі Делішес Хай-Файбер»:

 ● нормалізує мікрофлору кишечника;
 ● активує перистальтику кишечника і травлення;
 ● сприяє зниженню рівня холестерину і цукру  

у крові;
 ● покращує детоксикацію організму;
 ● зменшує ризик ожиріння.

код: 2103
форма випуску: 270 г порошок (30 порцій по 9 г)

склад:

VEGAN

FRIENDLY
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ЕКСТРАКТ ЧАСНИКУ
Garlic Extract

Часник — цінна рослина, яка вживається у їжу і є яскравою ілюстрацією того факту, що рослина може бути 
водночас джерелом їжі та ліками. Його цілющі властивості були описані Діоскоридом ще у I столітті нашої 
доби. Основна характерна відмінність часнику – значна кількість ефірних олій, завдяки яким він і вирізняється 
такими надзвичайно потужними антибактеріальними властивостями. Часник здавна застосовується  
для профілактики шлунково-кишкових захворювань, гіпертонії, атеросклерозу, грипу, атонії шлунка і кишеч-
ника, диспепсії, метеоризму, пригнічення процесів гниття та бродіння у кишечнику, при бронхолегеневих 
захворюваннях.

Дія активних компонентів
У цибулині і листі містяться глікозид аліїн, вуглеводи, фітостерини, ефірна та жирна олії, інулін, вітаміни В, 
С, D, РР, органічні кислоти, мінерали: селен, калій, кальцій, магній, мідь, залізо, марганець і цинк, а також 
кобальт, хром, молібден, бром і літій. Часник – один з найбільш популярних засобів профілактики застудних 
захворювань. Він стимулює імунну систему людини, підвищуючи утворення антитіл, фагоцитоз. Фітонциди 
часнику посилюють його пригнічуючу дію стосовно хвороботворних бактерій.

Глікозид аліцин — особлива речовина часнику джерело його специфічного запаху. За рахунок аліїну 
і аліцину – летючих фракцій часнику — цій рослині властиві надпотужні протимікробні, протигрибкові і 
протиглисні дії. Вищезазначені глікозиди пригнічують різні види мікробів, бактерій, нижчих грибків і паразитів, 
запобігають процесам бродіння і гниття у кишечнику, не порушуючи природної флори організму, посилю-
ють жовчоутворення. Здатні пригнічувати розмноження Helicobakter pylori, тому часник застосовують при 
виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки. Корисний він при коліті, гастриті, глисній інвазії, атонії 
кишечника. Часник нормалізує рівень холестерину у крові, знижуючи його на 9 % і підвищуючи кількість 
ліпопротеїнів високої щільності. Він перешкоджає злипанню тромбоцитів, регулює судинний тонус, знижує 
артеріальний тиск. Це чудовий засіб профілактики атеросклерозу, гіпертонії, стенокардії.

Часник також захищає організм від вільних радикалів. Він містить достатню кількість селену, який, зв’язуючи 
вільні радикали, зменшує окиснення клітин, регулює проникність клітинних мембран, нейтралізує токсичну 
дію радіонуклідів і важких металів, тому рекомендований людям, які працюють з іонізуючим випромінюванням 
або проживають в екологічно несприятливій місцевості.

код: 2151
форма випуску: 90 рослинних капсул

екстракт часнику 200 мг, допоміжні компоненти.

«Екстракт Часнику»: 
 ● чудово зміцнює імунітет; 
 ● профілактує застудні захворювання;
 ● нормалізує рівень холестерину;
 ● сприятливо впливає при розладах ШКТ;
 ● потужний антиоксидант;
 ● характеризується антигельмінтною 

дією.

Застосування

склад:
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ЖИР ПЕЧІНКИ АКУЛИ
Shark Liver Oil 

Печінка глибоководних акул — цінний поживний продукт, який часто називають «сірим золотом» за вміст 
унікальних корисних речовин. Жир печінки акули містить сквален, скваламін, алкілгліцерини, ПНЖК омега-3, 
вітаміни А, Е, D. Рибалки здавна використовували акулячий жир для загоєння ран, покращення гостроти 
зору, при захворюваннях дихальних шляхів і шлунково-кишкового тракту.

Дія активних компонентів
Сквален і алкілгліцерини, які одержують з печінки глибоководних акул, чинять загальнозміцнюючу  
та імуномоделюючу дію, сприяють зниженню рівня холестерину.

Не у всіх видів акул у складі жиру печінки містяться алкілгліцерини. Дослідження встановили, що лише  
у глибоководних акул, які активно мігрують на глибині у холодній воді, алкілгліцерини разом зі скваленом  
і тригліцеридами є домінуючими компонентами у печінці.

Алкілгліцерини підвищують секрецію понад 50 факторів імунітету, важливе місце серед яких посідають 
інтерлейкіни. Разом з цим алкілгліцерини посилюють продукування цитокінів, що руйнують віруси. Регу-
люють вміст лейкоцитів, еритроцитів і тромбоцитів. Беруть участь у побудові мембран імунокомпетентних 
клітин (макрофагів і лімфоцитів), клітин крові та кісткового мозку.

Сквален — потужний природний антиоксидант і антигіпоксант. Він захоплює кисень і насичує ним клітини 
й тканини, запобігає кисневому голодуванню та руйнівній дії вільних радикалів. У результаті активуються 
відновні процеси у пошкоджених тканинах, прискорюється регенерація клітин, уповільнюється старіння 
організму. Сквален сприяє виведенню «поганого» холестерину через ШКТ і запобігає утворенню холестери-
нових бляшок у судинах.

жир печінки акули 300 мг, сквален (із печінки акул)  
275 мг

Застосування
«Жир печінки акули» приймають для:

 ● зміцнення імунної системи;
 ● якнайшвидшого відновлення після  

перенесених захворювань і стресів;
 ● зниження рівня «поганого»  

холестерину.

код: 2172
форма випуску: 60 капсул з риб’ячого желатину

склад:

PE
SCATARIANS
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ЗАЛІЗО
Iron 

Продукт «Залізо» в органічній формі містить найважливіший елемент, який запобігає розвитку анемії, 
підвищує рівень життєвої енергії та працездатності. Органічне залізо значно повніше і легше засвоюється. 
Воно не викликає побічних реакцій, властивих неорганічним солям заліза: диспепсичні порушення, подраз-
нення слизової оболонки шлунка та кишечника, металевий присмак, потемніння зубної емалі.

Дія активних компонентів
Бере участь у процесах кровотворення і тканинного дихання. Залізо засвоюється у кишечнику, згодом 
дифундує до кровоносних судин, де захоплюється особливим транспортним білком трансферином. Завдяки 
трансферину відбувається насичення клітин і тканин залізом. Входячи до складу ферментів цитохромів, 
бере участь у процесах тканинного дихання (транспортує кисень від легень до всіх клітин організму)  
та синтезі АТФ, у ферментативних реакціях, метаболізмі холестерину. Воно накопичується у селезінці, 
печінці, кістковому мозку і за потреби використовується організмом, запобігаючи розвитку залізодефіцитної 
анемії, симптомами якої є: загальна м’язова слабкість, порушення смаку та нюху, ламкість нігтів і волосся.

Зміцнює імунітет. Адекватний вміст заліза в організмі сприяє повноцінному функціонуванню захисної си-
стеми. Залізо входить до складу ферментів (каталаза, мієлопероксидаза), які пригнічують дію патогенних 
мікроорганізмів, проявляють детоксикаційні і антибактеріальні властивості. Воно забезпечує синтез захис-
них білків: лізоциму та інтерферону.

Покращує стан шкіри, нігтів, волосся. Залізо активує вироблення ферментів-антиоксидантів (оксида-
за, гідроксилаза, супероксиддисмутаза), які запобігають окисним процесам у клітинах і беруть участь  
у регенерації епітеліальних тканин, усувають ламкість нігтів, покращують структуру і пігментацію волосся.

Брак заліза викликає серйозні розлади у роботі організму: може розвитися недокрів’я, знижується імунітет, 
збільшується ризик інфекційних захворювань, відчувається постійна втома.

залізо (бісгліцинат) 14 мг, допоміжні компоненти.

Застосування

Продукт «Залізо» застосовується для:
 ● профілактики анемії;
 ● регуляції процесів тканинного дихання  

і метаболізму;
 ● відновлення функцій імунітету  

на клітинному рівні;
 ● профілактики захворювань шкіри;
 ● покращення стану шкіри, нігтів,  

волосся.

код: 2123
форма випуску: 60 рослинних капсул

склад:

VEGAN

FRIENDLY
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ЗАФЕРАН
Zaferan

«Заферан» — продукт для підтримки здоров’я печінки та жовчного міхура. Куркумін, що входить до складу 
кореневища, посилює скорочувальну активність жовчного міхура, утворення в клітинах печінки жовчних кис-
лот і відтік жовчі, знижує рівень шкідливого холестерину (ліпопротеїдів низької щільності) у крові.

Дія активних компонентів
Куркума — далека родичка імбиру. Не дарма жителі Індії, Китаю, Цейлону та Яви називають її «жовтим 
імбиром». З-поміж усіх видів куркуми найбільш цінною є Curcuma longa, або турмерік, ароматне кореневище 
якої входить до складу усіляких пряних приправ. Багатьом з нас куркума відома перш за все як прянощі з тон-
ким ароматом, що нагадує імбирний, і гіркувато-пекучим смаком. Саме такий колір і аромат надають рослині 
найбільш важливі біологічно активні речовини куркуми куркуміноїди, зокрема куркумін, а також ефірні олії.

Завдяки цим речовинам куркума у наш час почала застосовуватись і як лікарська рослина, що переважно 
стимулює вироблення жовчі та покращує роботу жовчного міхура і печінки. Куркуміноїди активно вплива-
ють на гладку мускулатуру жовчного міхура, підвищуючи його тонус, сприяють скороченню і випорожненню 
жовчного міхура. Вони також збільшують у клітинах печінки синтез жовчних кислот, а разом з цим і виділену 
кількість жовчі, прискорюють відтік жовчі внутрішньопечінковими жовчними протоками, за рахунок чого 
запобігають згущенню та застою жовчі.

Покращення куркуміноїдами жовчогінних функцій безпосередньо пов’язано із холестерино-регулюючою 
дією. Завдяки стимулюючому впливу на жовчні кислоти і фосфоліпіди куркумін прискорює розщеплення у 
жовчі холестерину низької щільності і тригліцеридів, завдяки чому знижується ймовірність утворення у самій 
печінці, а особливо у жовчному міхурі, холестеринових згустків, які переходять з часом у форму холестери-
нових каменів.

Важливо зазначити, що куркуміноїди вирізняються потужним антиоксидантним ефектом. Вони захи- 
щають від окисних пошкоджень печінкові клітини, запобігають окисненню самих жовчних кислот, кінцевих 
продуктів обміну холестерину, сприяють їх виведенню. А куркумін до того ж знижує синтез простагландинів  
і лейкотрієнів — основних медіаторів запалення жовчного міхура.

Крім того, біологічно активні речовини куркуми беруть участь у виробленні спеціальних ферментів (наприк-
лад, глутатіонпероксидаза), які захищають печінку від впливу токсинів і ксенобіотиків (пестициди, препара-
ти побутової хімії, ліки). Куркума не лише очищує кров і покращує її циркуляцію, а й стимулює утворення 
еритроцитів. Ця рослина регулює обмін речовин, коригуючи як надмірність, так і недостатність метаболічних 
процесів, і сприяє засвоєнню білка.

код: 91873
форма випуску: 60 капсул

екстракт куркуми 120 мг, допоміжні компоненти.

«Заферан» допомагає:
 ● нормалізувати процес жовчовиділення  

й утворення жовчних кислот;
 ● активувати процеси детоксикації  

в печінці;
 ● нормалізувати обмін речовин;
 ● чинить антиоксидантну дію.

Застосування

склад:
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ІВНІНГ ФОРМУЛА
Evening Formula

«Івнінг Формула» — збалансована композиція на основі відомих рослин з легкою заспокійливою дією. Цей 
комплекс рекомендується використовувати у вечірній час як гарант душевного спокою і позитивних емоцій.

Дія активних компонентів
Теанін — амінокислота, виділена з чайного листя, з унікальними антидепресивними властивостями. Теанін 
стимулює вироблення гормону допаміну, зменшує напруження і дратівливість, сприяє відновленню нервової 
системи після перевантажень, покращує настрій, забезпечує спокійний і розслаблений стан.

Екстракт меліси лікарської особливо цінується як гарний седативний засіб при нервових спазмах, безсонні, 
підвищеній збудливості. За це відповідають наявні у траві поліфеноли, флавоноїди, цитраль, цитронелаль 
і каріофілен. Фенолкарбонові кислоти меліси сприяють усуненню нервозного стану, зменшують тахікардію, 
м’яко знімають судоми.

Екстракт хмелю звичайного містить комплекс хмелевих кислот (гумулону, лупуліну), відомих своєю 
заспокійливою, протисудомною дією. А ряд вітамінів групи В (В1, В3, В6) допомагає упоратись зі станом 
перезбудження, підвищеними емоційними навантаженнями, відновити правильний режим сну і неспання.

Звіробій продірявлений славиться вмістом гіперицину, який діє заспокійливо при депресивних і тривожних 
станах, стресах, нервових зривах.

Магній недарма називають антистресовим елементом. Він гальмує розвиток процесів збудження у ЦНС, 
знижує чутливість організму до зовнішніх подразників, зменшує нервово-м’язові судоми і підвищену 
нервозність.

Екстракт шоломниці байкальської за силою заспокійливої дії набагато переважає валеріану. Такий ефект 
дає особлива група флавоноїдів, яка міститься у ній (байкалін, скутелярин, ороксилін), що сприяє зниженню 
збудливості ЦНС, зменшує напруження.

теанін 100 мг, екстракт меліси 100 мг,  
екстракт хмелю 100 мг, екстракт звіробою  
100 мг, магній (гліцинат) 75 мг, екстракт 
шоломниці байкальської 50 мг, допоміжні компо-
ненти.

Застосування

«Івнінг Формула» чинить сприятливу дію:
 ● зменшує емоційне напруження при 

перевтомі;
 ● чудово упорається з нервовим висна-

женням (синдромом менеджера), безсон-
ням, неврозами;

 ● допомагає при депресії і стресах;
 ● забезпечує здоровий, міцний сон.

код: 91832
форма випуску: 60 капсул

склад:
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КАЛЬЦIЙ МЕДЖИК
MagiCal

Продукт «Кальцій Меджик» – унікальне джерело мінеральних речовин з природних морських відкладень, 
сформованих у давніх морях. Ідеально збалансована комбінація морських мінералів відіграє важливу роль 
у підтриманні здоров’я, зміцненні опорно-рухового апарату, знижує ризик розвитку остеопорозу, отримання 
різних травм при забоях або ударах, покращує роботу ЦНС, необхідна під час дієти і у післяопераційний 
період.

Дія активних компонентів
Кальцій — надзвичайно важливий макроелемент в організмі людини, необхідний для кожного. Його нестача 
викликає цілий ряд захворювань, у тому числі хвороби серця, ШКТ, суглобів.

Кальцій відіграє значну роль у підтриманні здоров’я:
●з цього мінералу на 2/3 складається скелет, тому кальцій особливо рекомендований підліткам і жінкам – 

категоріям населення, які найбільш часто зазнають його дефіциту;
●необхідний для формування та зміцнення кісток, запобігання їх ламкості і розм’якшенню;
●бере участь у передачі нервових імпульсів, покращуючи рухливість м’язів і суглобів.
●регулює роботу серцево-судинної системи, скорочення і розслаблення м’язів, у тому числі  

і найголовнішого серцевого м’яза — міокарда;
●нормалізує травлення і ферментативні процеси;
●облуговує середовище, знижуючи ризик розвитку різних серйозних захворювань.

Магній також виступає одним з основних компонентів кісткової тканини, необхідний для підтримання 
здорової щільності кісток. Він забезпечує оптимальне засвоєння кальцію і перешкоджає його надмірному ви-
веденню з організму, розслабляє м’язи, регулює обмін речовин, підвищує синтез білка та вироблення енергії.

Цинк і мідь сприяють загоєнню ран, запобігають розвитку захворювань шкіри, підтримують нормальний 
склад крові, беруть участь у синтезі мієліну – оболонки нервових волокон.

морські мінеральні відкладення (кальцій, магній, 
залізо, цинк, марганець, мідь, хром) 1,3 г, 
допоміжні компоненти.

Застосування

Вживання продукту «Кальцій Меджик»:
 ● запобігає розвитку захворювань, 

пов’язаних із дефіцитом кальцію  
та порушенням мінеральної рівноваги;

 ● зміцнює кісткову та м’язову тканини;
 ● необхідно у реабілітаційному періоді 

після травм, операцій, захворювань.

код: 45910
форма випуску: 120 таблеток

склад:

VEGAN

FRIENDLY
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КАCКАРА САГРАДА
Cascara Sagrada

Крушина Пурша здавна добре відома жителям Центральної та Північної Америки. Відвар з кори вживали 
як проносний і протизапальний засіб.

«Каcкара Саграда» — на основі крушини Пурша — має проносну дію та регулює м’язовий тонус кишечника, 
переважно товстої кишки, стимулює секрецію всієї системи травлення і перистальтику кишечника.

Дія активних компонентів
Крушина Пурша м’яко очищує кишечник при гострих і хронічних, атонічних і спастичних закрепах. Може 
застосовуватися при геморої та тріщинах прямої кишки, оскільки формує м’які випорожнення, які не викли-
кають подразнення, водночас сприяючи загоєнню слизової оболонки кишкового тракту.

Проносна дія крушини Пурша настає через 8–10 годин після прийому, тому приймати її слід на ніч. Тривалий 
латентний період зумовлений тим, що антраглікозиди безпосередньо після прийому неактивні й лише у 
товстому кишечнику розпадаються на емодин та хризофанову кислоту, які підвищують тонус і перистальтику 
товстої кишки, сприяючи швидкому просуванню калових мас. Під їх впливом уповільнюється і всмоктуван-
ня рідини у товстій кишці, в результаті чого обсяг калових мас збільшується та розріджується, що слугує 
додатковим послаблюючим фактором. Дубильні речовини крушини чинять протизапальну дію на слизові 
оболонки, їм властива бактерицидна активність. Взаємодіючи зі слизовими оболонками кишечника, вони 
утворюють на них захисну плівку і тим самим знімають больові відчуття, що перешкоджає подальшому роз-
витку осередків запалення.

Ефірні олії проявляють дезінфікуючі, болезаспокійливі і тонізуючі властивості. Пригнічують дію багатьох хво-
роботворних мікробів та бактерій, запобігаючи бродильним і гнильним процесам у кишечнику. Поліфеноли, 
які входять до складу ефірних олій, мають жовчогінний ефект: посилюють секреторну й антитоксичну функцію 
печінки, нормалізують жовчоутворення, збільшуючи виділення з жовчю холестерину і токсичних речовин.

кора крушини Пурша 487,5 мг, допоміжні компо-
ненти.

Застосування

Основні властивості продукту  
«Каcкара Саграда»:

 ● забезпечує регулярність випорожнень;
 ● зменшує запалення і больові відчуття  

у кишечнику;
 ● виводить токсини з організму;
 ● нормалізує функціонування травної 

системи.

код: 1405
форма випуску: 100 таблеток

склад:

VEGAN

FRIENDLY
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КОЕНЗИМ Q10
Coenzyme Q10/Coenzyme Q10 100 mg

Кофермент Q10 – це вітаміноподібное з’єднана сполук а, що в «енергетичних станціях» клітин мітохондріях і 
бере участь в утворенні аденозинтрифосфорної кислоти (АТФ) – універсального джерела енергії в організмі. 
З віком процес його синтезу поступово згасає, і тоді на допомогу приходить біологічно активна добавка з 
коензимом Q10.

«Коензим Q10» підвищує енергетичний потенціал організму і підсилює його антиоксидантний за-
хист. У продукті використовується активна форма коензиму від японської корпорації Kaneka. Додавання 
тригліцеридів з кокосової олії та розчинного інуліну з кореня цикорію підвищує біодоступність і засвоєння 
продукту.

Дія активних компонентів
Найбільшу потребу у коферменті Q10 відчувають органи з максимальними енергетичними затратами – сер-
це, печінка, нирки і підшлункова залоза. Ця речовина є складовою частиною мітохондрій, які виробляють 
близько 95 % усієї енергії, необхідної людському організму. Застосування коферменту передбачене багать-
ма програмами зі зниження ваги, оскільки він стимулює вироблення енергії і нормалізує процес обміну ре-
човин. При цьому надмірні жирові відкладення розщеплюються і використовуються організмом як джерело 
поживних речовин.

Синергічно діє у поєднанні з вітамінами А та В6, справляючи на організм в цілому оздоровчий ефект. З 
віком організм втрачає здатність засвоювати достатню кількість коферменту Q10, що надходить разом  
з їжею. Паралельно з цим знижується і його синтез в організмі, що є однією з причин багатьох супутніх за-
хворювань людей похилого віку.

Дослідження показали, що кофермент Q10 потрібен для забезпечення імунного захисту організму: він 
посилює активність макрофагів і збільшує кількість імуноглобулінів.

Ця речовина також нормалізує роботу серцево-судинної системи: підвищує скорочувальну здатність 
міокарда і покращує його кровотік, має антисклеротичну, антиаритмічну і гіпотензивну дію, підвищує фізичну 
витривалість, уповільнює процеси старіння, захищаючи мітохондрії від окиснення. Значно зменшує токсичну 
дію ліків, підтримує функцію вилочкової залози.

Слід врахувати, що кофермент не діє миттєво. Результати його застосування починають прояв-
лятись на 2–4 тижні після початку прийому, коли досягається необхідний рівень його концентрації  
в організмі.

код: 2177/2148
форма випуску: 60 рослинних капсул

кофермент Q10 (Kaneka Q10®) 100 мг, допоміжні 
компоненти.

кофермент Q10 100 мг, допоміжні компоненти.

Застосування «Коензим Q10» допомагає: 
 ● підтримати здоров’я серця; 
 ● підвищити фізичну витривалість  

і працездатність; 
 ● підвищити стійкість до навантажень; 
 ● уповільнити процеси старіння; 
 ● прискорити реабілітацію після різних  

захворювань.

Застосування

склад:

VEGAN

FRIENDLY
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КОЛОСТРУМ ПЛЮС
Colostrum Plus

Новий продукт для зміцнення імунітету поєднує позитивні властивості молозива та бета-глюканів.  
Молозиво — це перша їжа ссавців, зокрема і людини. Цей поживний продукт забезпечує захист немовляти 
одразу після народження і просто необхідний для формування власної імунної системи.

Коров’яче молозиво корисне і для дорослих людей, оскільки імуноглобуліни G (IgG), які переважають у ньо-
му, забезпечують системний імунітет.

Молозиво, яке збирають у перші години після отелення, містить цінні біологічно активні речовини: 
імуноглобуліни, лімфоцити, лактоферин, інтерлейкіни, фактори росту. Воно багате на мінеральні речовини, 
вітаміни, ферменти і збагачені проліном поліпептиди (Proline Rich Polypeptides), які ще називають трансфер-
факторами. Такий унікальний склад забезпечує захисні, регуляторні і функціональні властивості молозива.

Дія активних компонентів
Імуноглобуліни, лактоферин, лізоцим захищають організм від бактерій, вірусів, грибів і продуктів  
їх життєдіяльності. Коров’яче молозиво міс 3 основних класи білків імунної системи — імуноглобуліни IgG, 
IgM, IgA. При цьому імуноглобулінів IgG у молозиві у 70–80 разів більше, ніж у звичайному коров’ячому 
молоці.

За важливу регуляторну функцію молозива відповідають трансфер-фактори, або збагачені проліном 
поліпептиди. Вони містять три фракції, які можуть як стимулювати імунітет, так і пригнічувати гіперактивну 
імунну відповідь організму, запобігаючи аутоімунним реакціям. Третя фракція — антигени — розпізнають 
різні віруси та мікроби, запам’ятовують і передають імунну інформацію клітинам організму, формуючи 
пам’ять імунітету, яка у подальшому допоможе швидше впоратись із патогенами.

Функціональні властивості молозива забезпечують різні ростові фактори, які відповідають зокрема  
за фізичне та розумове старіння, сприяють загоєнню ран, регенерації тканин, контролюють вміст вуглеводів 
у крові, метаболізм жирів.

Бета-глюкани — полісахариди природного походження, які запускають процес активації клітин імунної сис-
теми (макрофагів, Т-лімфоцитів, NK-клітин, або клітин-кілерів), допомагають швидко розпізнати і знищити 
патогенні мікроорганізми. Підвищують стійкість організму до різних інфекцій.

молозиво коров’яче 250 мг, бета-глюкани (бета-
1,3/1,6-глюкани) 50 мг, допоміжні компоненти.

Застосування

«Колострум Плюс» допомагає: 
 ● зміцнити імунітет;
 ● підвищити опірність організму до різних 

патогенів;
 ● прискорити процеси регенерації;
 ● захистити й відновити слизову ШКТ.

код: 2171
форма випуску: 120 рослинних капсул

склад:

LACTO

VEGETARIAN
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КОРА МУРАШИНОГО ДЕРЕВА
Pau D’Arco Bark

Мурашине дерево називається так тому, що усі порожнини його гілок заселені мурахами. Цілющі властивості 
цієї рослини добре відомі корінним жителям Мексики та Перу, які називають його «божественним дере-
вом». Його кора — природний антибіотик, який використовується у народній медицині при багатьох недугах 
інфекційного характеру.

Продукт «Кора мурашиного дерева», вироблений з кори цього дерева, чинить антибактеріальну, 
противірусну та протизапальну дію. Йому властивий також імуностимулюючий ефект.

Дія активних компонентів
Лапахол — основна речовина кори, завдяки якій вона чинить антибактеріальну дію. Знаходиться  
у внутрішньому шарі кори, запобігає росту і розмноженню грампозитивних (стафілококи, стрептококи)  
та грамнегативних (бруцели) мікроорганізмів.

Противірусна активність кори зумовлена здатністю лапахолу гальмувати вироблення ферментів, без яких 
не може відбуватись розмноження вірусів. Кора мурашиного дерева активна проти вірусів грипу, герпесу, 
ГРВІ тощо. Протигрибкові властивості пов’язані з наявністю у корі ксилодину, який у поєднанні з лапахолом 
пригнічує ріст багатьох видів грибків, у тому числі й вагінальних (кандида, трихофітон). Навіть деревина 
мурашиного дерева надзвичайно стійка до впливу різних грибків: на стовбурі мурашиного дерева ніколи  
не ростуть гриби.

Протипаразитарна дія кори мурашиного дерева полягає у здатності інгібувати розмноження та розвиток 
внутрішньоклітинних паразитів. Запобігає інвазії патогенних найпростіших, створюючи несприятливе сере-
довище для паразитів-пристосуванців, входить до антипаразитарних програм фітотерапії.

Імуномодулюючі властивості дозволяють використовувати цю унікальну рослину при алергічних і аутоімунних 
процесах в організмі, не боячись їх загострення. Кора підвищує неспецифічну резистентність організму, по-
силюючи механізми клітинного та гуморального імунітету. Найголовнішим є те, що всі зазначені властивості 
кори мурашиного дерева підтверджені сучасними науковими дослідженнями. Доведено також, що жоден  
з виділених окремо активних компонентів кори не може досягти активності цілої рослини.

кора мурашиного дерева 500 мг, допоміжні 
компоненти.

«Кора мурашиного дерева» чинить  
позитивну дію при:

 ● респіраторних захворюваннях (ГРВІ, 
грипі, трахеїті, бронхіті);

 ● запальних процесах різної локалізації;
 ● грибкових захворюваннях;
 ● гнійничкових ураженнях шкіри.

код: 2190
форма випуску: 90 капсул

склад:

ЗастосуванняVEGAN

FRIENDLY
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КОРА МУРАШИНОГО ДЕРЕВА З МАТЕ
Pau D’Arco with Mate

«Кора мурашиного дерева з мате» — збалансований комплекс рослинних компонентів, які підтримують 
роботу імунної системи та підвищують опірність організму до різних інфекцій, життєвий тонус і активність.

Дія активних компонентів
Мурашине дерево — справжній скарб Центральної та Південної Америки. Європейцям рослина відома під 
назвою пау д’арко, даним йому у Бразилії і Аргентині. Здавна південно-американські племена кечуа, гуарані, 
тупі використовували пау д’арко для лікування інфекцій, шкірних висипань і опіків, захворювань ШКТ, ар-
триту, псоріазу. Саму рослину вони називали «tajy» – «божественне дерево, що дає силу і життєстійкість». 
З усіх частин пау д’арко найбільш цінна його внутрішня кора – джерело нафтохінонів лапахолу, бета-лапа-
холу та ксилодіну, а також флавоноїдів, алкалоїдів і сапонінів. Причому максимальний оздоровчий ефект 
досягається тоді, коли ці речовини діють у комплексі. У першу чергу пау д’арко сприяє зміцненню осла-
бленого імунітету за рахунок лапахолу і бета-лапахолу. Ці речовини активують імунні клітини макрофаги і 
Т-лімфоцити, разом з тим гальмують активність вірусів і у такий спосіб підвищують опірність організму до 
вірусних інфекцій. У поєднанні із ксилодіном знищують грампозитивні і грамнегативні бактерії, грибки роду 
Кандида. Крім того, комплекс активних речовин пау д’арко вирізняється антиоксидантними властивостями, 
запобігаючи передчасному старінню організму.

Мате — відомий латиноамериканський напій, що надає бадьорості та сили. Готують його із сушеного листя 
падуба парагвайського, який росте виключно у Бразилії, Аргентині та Парагваї і є національним надбан-
ням цих країн. Листя мате – джерело різних корисних речовин: кофеїну, хлорофілу, вітамінів A, гр. В, С, Е, 
мікроелементів. Особливу цінність представляє кофеїн, який ще називають матеїном. Ця речовина вкрай 
сприятливо впливає на ЦНС і психоемоційний стан, причому діє набагато м’якіше від кофеїну, що міститься 
у каві. Матеїн бере участь у синтезі гормонів «радості і задоволення» адреналіну і дофаміну, завдяки чому 
рослина допомагає зняти втому і напруження, підвищити розумову та фізичну працездатність, покращити 
настрій і сон і, що вкрай важливо, абсолютно не впливає на тиск. Завдяки наявності заліза мате сприяє 
насиченню крові киснем і нормалізації судинного кровотоку. Крім того, сірковмісні речовини мате сприяють 
перетворенню лапахолу на бета-лапахол, посилюючи оздоровчий ефект пау д’арко.

Листя оливи містить флавоноїди, ряд вітамінів С, А, D, E, мікроелементи, які сприяють зміцненню імунітету 
та покращенню загального самопочуття. Найцінніший компонент листя – глікозид олеуропеїн, який здатен 
знищувати стафілококи і стрептококи, що викликають бактеріальні інфекції, а також посилювати захисні 
функції організму.

екстракт кори мурашиного дерева 200 мг,  
екстракт листя оливи 70 мг, екстракт листя 
мате 30 мг, допоміжні компоненти.

«Кора мурашиного дерева з мате»:
 ● забезпечує комплексний захист 

імунітету;
 ● посилює опірність до вірусних, 

бактеріальних і грибкових інфекцій;
 ● сприяє підвищенню життєвого тонусу, 

працездатності, стресостійкості.

код: 2125
форма випуску: 90 рослинних капсул

склад:

ЗастосуванняVEGAN

FRIENDLY
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КОРА МУРАШИНОГО ДЕРЕВА  
З СЕЛЕНОМ
Pau D’Arco with Selenium

«Кора мурашиного дерева з селеном» чинить імуномодулюючий, антибактеріальний, протизапальний, 
противірусний, протигрибковий ефект при вірусних і бактеріальних інфекціях, запальних процесах різної 
локалізації. Селен і вітамін С посилюють дію кори мурашиного дерева, стимулюючи захисні сили організму 
і підвищуючи опірність до різноманітних інфекцій.

Дія активних компонентів
Діючій речовині кори мурашиного дерева — лапахолу притаманні антибактеріальні, протизапальні 
властивості, він запобігає росту і розмноженню грампозитивних (стафілококи, стрептококи) та грамнегатив-
них (бруцели) мікроорганізмів.

Противірусна активність: лапахол знищує або призупиняє ріст вірусів, включаючи віруси герпесу, поліомієліту, 
стоматиту, гальмує синтез ферментів у вірусах, блокуючи їх здатність до репродукції.

Імуномодулюючі властивості мурашиного дерева дозволяють використовувати його при алергічних  
і аутоімунних процесах в організмі, не боячись їх загострення. Кора підвищує неспецифічну резистентність 
організму, посилюючи механізми клітинного та гуморального імунітету. Численні позитивні ефекти дії цієї 
унікальної рослини зумовлені синергією всіх її активних складових.

Протигрибковий і протипаразитарний ефект забезпечується виділеним з кори ксилодіном, який разом  
із лапахолом пригнічує ріст і розвиток багатьох видів грибків, у тому числі вагінальних (кандида, трихофітон), 
а також внутрішньоклітинних паразитів. Навіть деревина мурашиного дерева надзвичайно стійка до впливу 
різних грибків: на стовбурі мурашиного дерева ніколи не ростуть гриби.

Селен діє спільно із вітаміном С і посилює його потенціал. Це чудовий антиокиснювач, який захищає 
клітини і тканини органів від впливу стресових факторів, радіації, хімічних речовин, важких металів. Сприяє 
зміцненню ослабленого імунітету, стимулюючи активність клітин-кілерів і макрофагів у боротьбі із вірусами 
та хвороботворними бактеріями.

Вітамін С зміцнює стінки капілярів, підвищуючи їх міцність і непроникність для бактерій, допомагає зни-
зити важкість застудних захворювань і зменшити їх тривалість. Посилює репаративні процеси та стійкість  
до інфекцій.

кора мурашиного дерева 500 мг, вітамін С 60 мг, 
селен (селенометiонiн) 30 мкг, допоміжні компо-
ненти.

Застосування

«Кора мурашиного дерева з селеном» 
чинить позитивну дію при:

 ● респіраторних захворюваннях (ГРВІ, 
грипі, трахеїті, бронхіті);

 ● запальних процесах різної локалізації;
 ● грибкових захворюваннях;
 ● гнійничкових ураженнях шкіри.

код: 2153
форма випуску: 90 рослинних капсул

склад:

VEGAN

FRIENDLY
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КОРАЛ АРТИШОК
Coral Artichoke

«Корал Артишок» — найперший друг печінки! Кращі рослинні гепатопротектори у складі продукту – арти-
шок, розторопша + кульбаба, бетаїн чинять оздоровчий ефект на печінку і жовчовивідні шляхи, забезпечують 
детоксикаційний захист організму, покращуючи роботу органів травлення і загальне самопочуття.

Дія активних компонентів
Артишок – цінний дієтичний продукт із пікантним горіховим смаком. Безперечно, основна відмінна риса 
цього овочу полягає у яскраво вираженому гепатопротекторному ефекті. Активним речовинам артишоку 
– кофеїлхінним кислотам, цинарину, флавоноїдам – притаманні очищувальні та жовчогінні властивості. 
Вони знижують рівень холінестерази, зменшують жировий і ліпідний вихід печінки та справляють оздоров-
чий ефект. Крім того, артишок прискорює виведення надмірної рідини і азотовмісних сполук. Забезпечуючи 
організм поживними речовинами, білком, вітамінами А, С, В1, В2, каротином, мінеральними речовинами, 
артишок нормалізує обмінні процеси і травлення.

Розторопша (молочний чортополох) успішно застосовується при різних печінкових порушеннях. Екстракт 
розторопші рекомендований як профілактичний засіб для регіонів з порушеною екологією. Ця цілюща росли-
на містить рідкісну біологічно активну речовину силімарин, а також ще близько 200 цінних компонентів. Рос-
лина посилює утворення і виділення жовчі, секреторну та рухову функції ШКТ, підвищує захисні властивості 
печінки при інфекціях і отруєннях (у тому числі хлором, радіацією, медикаментами, алкоголем, навіть 
найнебезпечнішими з грибів – блідою поганкою та мухомором).

Кульбаба користується величезною популярністю у європейських жителів. Гіркі речовини, що містяться у ній, 
збуджують апетит і покращують травлення, їм притаманні жовчогінні, діуретичні і послаблюючі властивості. 
Екстракт кульбаби належить до найбільш цінних тонізуючих і зміцнювальних засобів.

Бетаїн — ліпотропна речовина рослинного походження. Він нормалізує ліпідний обмін у печінці, рівень холе-
стерину у крові, бере участь в обмінних процесах, сприяє виробленню енергії. Цій речовині також властива 
жовчоутворювальна і жовчогінна дія; він покращує діяльність травної системи.

код: 91640
форма випуску: 90 капсул

екстракт артишоку 300 мг, бетаїн 50 мг,  
екстракт розторопші 40 мг, екстракт кульбаби 
20 мг, допоміжні компоненти.

«Корал Артишок» допомагає:
 ● при різних порушеннях: гепатиті, 

дистрофії печінки, жировому гепатозі 
тощо;

 ● при хронічних інтоксикаціях;
 ● при порушеннях процесу травлення  

та обміну речовин.

Застосування

склад:
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КОРАЛ БОСВЕЛІЯ
Coral Boswellia

«Корал Босвелія» забезпечує комплексну підтримку опорно-рухового апарату. В основі продукту – 
екстракт однойменної рослини, який завдяки вмісту босвелієвих кислот у першу чергу зменшує запальні 
процеси, допомагає покращити кровообіг у м’язових тканинах і зміцнити структуру хрящів.

Дія активних компонентів
Salai guggal, shallaki, або індійський ладан, — так на Сході називають невисокі деревця родини бурзерових, 
які ростуть у гірських районах Індії. Серед усіх видів цієї рослини найбільш цінується босвелія тропічна, або 
Boswellia serrata, яку європейці називають Indian Frankincense (індійські пахощі). Характерною особливістю 
босвелії є наявність ароматичних смол, які містять легендарні босвелієві кислоти. Невипадково індуси на-
зивають босвелію «борцем із запаленнями».

Серед усіх корисних речовин, а це і ефірні олії (камфен, пінен), і камеді, і пальмітинова кислота, завдяки 
своїм протизапальним властивостям найбільш цінними є босвелієві кислоти.

Під час досліджень індійські вчені встановили, що при прийомі босвелії спостерігається ефектив-
не зменшення набряклості і больових відчуттів у хворих на ревматоїдний артрит. Механізм її дії схо-
жий на механізм дії нестероїдних протизапальних препаратів, але без властивих для них побічних 
ефектів. Принцип дії босвелієвих кислот на кістково-м’язову систему полягає у такому: ці кислоти ефек-
тивно блокують синтез лейкотрієнів – гормоноподібних речовин, які є одним з основних факторів за-
палення у хребті, хрящах, зв’язках, сполучній тканині, навколосуглобовій рідині. Вони також переш- 
коджають проникненню до хряща і суглобової рідини білих кров’яних клітин – лейкоцитів, тим самим не лише 
сприяючи послабленню запальної реакції, але й безпосередньо зменшуючи ступінь ураження суглобового 
хряща.

Босвелія цінується і за зміцнюючий вплив на структуру хряща і кісткової тканини. Босвелієві кислоти пере-
шкоджають виробленню спеціальних ферментів, які руйнують хрящ, зменшують виділення із сечею структур-
них компонентів хрящової тканини, таких як гідроксипролін, гексозаміни та уронова кислота, уповільнюючи 
руйнування хряща і, навпаки, прискорюючи відновні процеси. Ця дія рослини безпосередньо пов’язана  
зі зменшенням больових відчуттів і набряклості суглобів.

Серед інших оздоровчих ефектів босвелієві кислоти також покращують кровообіг у запалених суглобових 
тканинах, сприяють зміцненню та відновленню пошкоджених суглобів, полегшують доступ крові і поживних 
речовин до осередків пошкодження.

код: 91846
форма випуску: 90 капсул

екстракт босвелії 400 мг, допоміжні компоненти.

«Корал Босвелія» допомагає:
 ● зменшити запальні процесі у суглобах, 

м’язах і хрящах;
 ● запобігти розвитку дегенеративних 

процесів у кістково-м’язовій тканині;
 ● покращити м’язовий кровообіг;
 ● згладити неприємне відчуття рапто-

вого різкого болю та скутості  
у суглобах.

Застосування

склад:
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КОРАЛ БУРДОК РУТ
Coral Burdock Root

«Корал Бурдок Рут» — оздоровчий засіб на основі кореня лопуха великого, Arctium lappa. Оптимізує   
обмін речовин, процеси кровоочищення, посилює жовчовиділення, діурез, зменшує запалення у ШКТ; йому 
притаманні антибактеріальні властивості.

Дія активних компонентів
Корінь лопуха вирізняється високим вмістом біоактивних речовин, які чинять різносторонній позитивний 
вплив на організм. У ньому містяться полісахарид інулін (понад 35 %), природні стерини, жирні карбонові 
(пальмітинова і стеаринова) та оксикоричні кислоти, дубильні речовини, гіркоти, білок, ефірні олії.

У корені лопуха міститься значна кількість інуліну, що надає рослині солодкуватого смаку. Розщеплюючись 
у ШКТ до фруктози, інулін збільшує відкладення глікогену у печінці та нормалізує інсуліноутворювальну 
функцію підшлункової залози. Тому він дуже корисний для діабетиків. Крім цього, інуліну притаманні 
пребіотичні властивості, тобто він позитивно впливає на мікрофлору, сприяючи росту корисних бактерій.

Оксикоричним кислотам лопуха властивий детоксикаційний, сечогінний і кровоочисний ефект. Вони  
сприяють посиленому виведенню з крові сечової кислоти, сечовини, аміаку, токсинів, покращуючи функцію 
нирок і посилюючи діурез. Крім того, нормалізують водно-сольовий обмін і чинять гепатозахисну дію.

Активні речовини лопуха зменшують запальні процеси у ШКТ, захищають слизову оболонку шлунка і товстої 
кишки від подразнення та покращують секрецію шлункового соку, сприяють загоєнню виразкових ерозій, 
зменшують спастичні болі і сприяють вивільненню кишечника.

Гіркоти, що містяться у лопуху, посилюють виділення жовчі, збільшують секрецію ферментів підшлункової 
залози. Завдяки такому оздоровчому ефекту корінь лопуха можна застосовувати при різних харчових розла-
дах, порушенні функції печінки і жовчного міхура.

Лопух великий характеризується наявністю у складі цінних рослинних стеринів ситостерину і стигмастерину 
– антагоністів холестерину. Ці речовини регулюють метаболізм ліпопротеїдів у печінці і тонкому кишечнику, 
знижують всмоктування холестерину у кишечнику, зменшуючи у такий спосіб його рівень у крові. У той же 
час, виступаючи природними гормоноподібними речовинами, запобігають або згладжують гормональні по-
рушення.

У корені лопуха доволі багато ефірних олій і карбонових кислот, відомих антисептиків, що знищують у ШКТ 
патогенні бактерії, які викликають диспепсію, алергію, метеоризм.

код: 91860
форма випуску: 90 капсул

подрібнений корінь лопуха 500 мг, екстракт  
кореня лопуха 100 мг, допоміжні компоненти.

«Корал Бурдок Рут»:
 ● покращує детоксикацію організму;
 ● сприяє зниженню рівня холестерину;
 ● зменшує запальні та бактеріальні 

явища у ШКТ;
 ● оптимізує травлення і роботу печінки.

Застосування

склад:
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КОРАЛ КАРНІТИН
Coral Carnitine

«Корал Карнітин» — ефективний енергетичний біостимулятор, який підвищує швидкість розщеплення жи-
рових відкладень. Разом з тим прийом карнітину запобігає нервовому виснаженню, проблемам із міокардом, 
покращує фізичну витривалість і розумову активність.

Дія активних компонентів
У перекладі з латинської слово «карнітин» означає «м’ясо», ймовірно тому, що ця речовина була виділена 
ще на початку минулого століття з м’яса домашніх тварин. Під час подальших досліджень з’ясувалося, 
що карнітин є дуже близьким за структурою до вітамінів груп В, хоча не є вітаміном. Може синтезуватися  
в організмі у печінці та нирках, міститься в основному у м’язах та печінці.

Дія карнітину базується на тому, що він посилює розпад жирів, спрямовуючи їх у «енергетичні станції» на-
ших клітин – мітохондрії. Саме в них і відбувається окиснення жиру і виділення енергії. Чим більшу кількість 
жирних кислот карнітин доставить до мітохондрій для вироблення енергії, тим менше залишиться жиру, який 
може відкластись.

Це також чудовий засіб профілактики утворення жирових (атеросклеротичних) бляшок у кровоносних су-
динах. Завдяки карнітину міокард не лише звільняється від надмірних жирових відкладень, але й отримує 
вдвічі більше енергії.

Ще одна вкрай важлива дія карнітину пов’язана з тим, що він здатен скорочувати утворення в організмі 
вільних радикалів – основних винуватців раннього старіння клітин. А крім того, активізує діяльність власної 
антиоксидантної системи організму.

Карнітин також прискорює процес розщеплення вуглеводів до молочної кислоти і сприяє її швидкому ви-
веденню з м’язових тканин. Він забезпечує м’язи енергією при гіпоксії, підвищує стійкість тканин до впливу 
токсичних продуктів розпаду. Завдяки такому ефекту швидко відновлюється працездатність після тривалих 
фізичних навантажень.

За рахунок свого багатофункціонального впливу на здоров’я дана речовина корисна усім без винятку. 
Харчові джерела карнітину — м’ясо, молоко, риба. Враховуючи це, можна сказати, що його найбільше по-
требують ті, хто віддає перевагу рослинній їжі, проте зважаючи на те, що при термообробці значна частина 
карнітину втрачається, то для задоволення добової потреби і вегетаріанцям, і м’ясоїдам просто необхідний 
додатковий прийом добавок з карнітином.

код: 91890
форма випуску: 180 капсул

ацетил L-карнітин 400 мг, 
допоміжні компоненти.

«Корал Карнітин» допомагає:
 ● підтримати вагу в нормі;
 ● підвищити витривалість та 

працездатність;
 ● відновити енергетичний потенціал 

організму;
 ● підтримати здоров’я серцево-судинної 

системи.

Застосування

склад:
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КОРАЛ КЕЛП
Coral Kelp

«Корал Келп» — продукт, що поєднує силу цілющих рослин і морських водоростей, ефективно очищує 
організм від токсинів, підтримує здоров’я ендокринної системи, забезпечує захист від передчасного старіння.

Дія активних компонентів
Ламінарія японська – найцінніша з бурих водоростей Японського моря – підтримує здоров’я, молодість  
і красу. Популярність морської капусти пояснюється її розмаїтим складом. Водорості містять амінокислоти, 
мінерали (калій, йод, натрій, кальцій, магній, сірка, кремній, залізо, фосфор), вітаміни A, C, D, E, K, групи В, 
білки, альгінати, ПНЖК та ін. Вони виступають надзвичайно багатим джерелом клітковини, тому покращують 
травлення, роботу кишечника. Достатня кількість органічного йоду вкрай необхідна для щитоподібної залози. 
Морська капуста – гарний сорбент, солі альгінової кислоти (альгінати) утворюють сполуки з радіонуклідами, 
токсинами і виводять їх з організму.

Шипшина корична — лідер за вмістом каротину, вітамінів групи В, судинозміцнювальних вітамінів С, Р, 
вітаміну К, який підвищує згортання крові. Вона також багата на пектини, органічні кислоти, флавоноїди. 
Шипшина сприятливо впливає на вуглеводний обмін, активує ряд ферментів, підвищує опірність організму 
до шкідливих впливів зовнішнього середовища, інфекцій.

Імбир містить надзвичайно розмаїтий набір корисних речовин: вітаміни A, B1, B2, C, мінерали (фосфор, 
магній, кальцій, залізо, натрій, калій, цинк), усі незамінні амінокислоти (триптофан, треонін, фенілаланін, 
метіонін, валін), ефірні олії та ін. Ці прянощі вважаються потужним антиоксидантом, сприяють зниженню 
артеріального тиску та рівня холестерину у крові, покращенню мозкового кровообігу, зміцнюють судини.  
З давньосхідної медицини відомо, що імбиру притаманні дивовижні властивості очищати організм  
від токсинів.

код: 91805
форма випуску: 60 капсул

екстракт ламінарії японської 180 мг, екстракт 
плодів шипшини 150 мг, екстракт кореня імбиру 
20 мг, допоміжні компоненти.

«Корал Келп» чинить  
позитивний ефект на:

 ● ендокринну систему;
 ● серцево-судинну систему;
 ● травну систему.

Застосування

склад:
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КОРАЛ КОТЯЧИЙ КІГОТЬ
Coral Cat’s Claw

«Корал Котячий кіготь» — продукт, що зміцнює імунітет і підтримує загальний тонус організму. В його основі 
– незамінні при занепаді сил, слабкості, зниженій активності рослини (перуанська ліана, зелений чай, корінь 
лопуха), які мають загальнозміцнювальну дію, підвищують витривалість імунітету, стійкість до несприятли-
вих факторів зовнішнього середовища.

Дія активних компонентів
Перуанська ліана — рідкісна за своїми корисними властивостями рослина, яка росте на високогір’ї  
і в амазонських джунглях Латинської Америки. Відкрита у 1974 році доктором Кеплінгером рослина швид-
ко перекочувала з амазонських джунглів на полиці аптек багатьох країн світу. З усієї родини маренових 
саме перуанська ліана має сильно виражений імуномоделюючий ефект. Ця дивовижна рослина найкраще 
відновлює захисні сили організму, підвищуючи його працездатність, а все завдяки активним речовинам – 
оксиіндоловим алкалоїдам, глікозидам, проантоціанідинам. Діючи в комплексі, ці речовини посилюють фа-
гоцитоз, активізуючи функції Т-лімфоцитів і Т-кілерів, які поглинають шкідливі чужорідні частинки, у тому 
числі бактерії, мертві або такі, що гинуть, клітини, блокують розмноження вірусів у клітині. Нормалізують  
у сироватці крові рівень імуноглобулінів. Крім того, котячий кіготь сприяє підвищенню міцності капілярів і по-
кращенню судинного тонусу.

Зелений чай бадьорить і збуджує, підвищує настрій і мобілізує сили, заряджає енергією та подовжує жит-
тя. Чай надзвичайно корисний для здоров’я, оскільки багатий на вітаміни, мінеральні речовини, ефірні 
олії і амінокислоти. Крім тонізуючого і освіжаючого ефекту, він забезпечує й антиоксидантний захист.  
За це відповідає вітамін Р: захищає кровоносні судини від пошкодження вільними радикалами, роблячи  
їх еластичними та гнучкими, перешкоджає окисненню клітин, уповільнюючи процеси старіння організму.

Лопух — досить популярна у народній і традиційній медицині рослина в основному завдяки оздоровчому 
впливу на організм. Особливо цінним є корінь лопуха – джерело біологічно активних речовин: полісахаридів, 
солей хрому, заліза, фосфору, магнію, натрію, калію, міді, лінолевої, олеїнової, стеаринової і пальмітинової 
кислот, ефірних олій.

код: 91642
форма випуску: 60 капсул

екстракт котячого кігтя 300 мг, екстракт коре-
ня лопуха 100 мг, екстракт зеленого чаю 100 мг, 
допоміжні компоненти.

«Корал Котячий кіготь»:
 ● зміцнює імунітет;
 ● забезпечує антиоксидантний захист;
 ● підвищує загальний тонус організму.

Застосування

склад:
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КОРАЛ ЛЕЦИТИН
Coral Lecithin

«Корал Лецитин» — це одна з найуніверсальніших добавок, необхідних для підтримання здоров’я.  
Лецитин – основа всіх клітинних оболонок (мембран) людського організму. Він необхідний організму як 
будівельний матеріал для оновлення і «ремонту» пошкоджених клітин.

Дія активних компонентів
Основні складові лецитину — холін та інозитол — життєво важливі для повноцінної роботи головно-
го мозку. Холін відповідає за координацію м’язових скорочень, інтелектуальну діяльність, працездатність, 
творчу активність, сприяє формуванню та збереженню оперативної пам’яті. Інозитол сприятливо впливає  
на настрій, поведінку, орієнтацію у просторі, чинить заспокійливу дію, знижуючи нервозність і дратівливість.

Лецитин — незамінний помічник серця. Достатній вміст цієї корисної речовини у їжі сприяє зниженню рівня 
холестерину у крові, покращує текучість крові і кровопостачання органів. Знижує частоту серцевих скоро-
чень, зменшує тонус судинної стінки, а значить, може впливати на кров’яний тиск.

Лецитин бере активну участь у регуляції жирового обміну, розщепляючи жири до простих жирних кислот. 
Тому у присутності лецитину ліпіди швидше полишають печінку і надходять до жирових депо та органів. Крім 
того, прийом лецитину сприяє прискоренню відновлення пошкоджених клітин печінки при токсичному впливі 
алкоголю, нікотину, ліків і наркотиків, харчових консервантів та барвників.

Ця речовина також відіграє важливу роль в імунному захисті організму. Лецитин відновлює функції на-
ших захисників – лімфоцитів і макрофагів, підвищує опір до захворювань за рахунок вироблення антитіл, 
стимуляції росту і активності фагоцитів.

Це один з основних активаторів репродуктивної функції. Він вкрай важливий для внутрішньоутробного 
розвитку дитини і новонародженого, сприятливо впливає на розвиток розумових здібностей малюка у по-
дальшому.

Крім багатьох інших переваг, лецитин виступає ще й антиоксидантом, який захищає шкіру від вільних 
радикалів. Він покращує процеси живлення і детоксикації, активує ліпідний обмін, стимулює процес утво-
рення нових клітин шкіри та відновлення пошкоджених.

код: 91650
форма випуску: 120 капсул

рідкий соєвий лецитин 1200 мг.

Вживання «Корал Лецитину»  
буде корисним у таких випадках:

 ● серцево-судинні захворювання;
 ● нервозність, стомлюваність, розсіяна 

увага, зниження пам’яті;
 ● підвищені інтелектуальні або фізичні 

навантаження;
 ● порушення функції печінки;
 ● проблеми зі шкірою.

Застосування

склад:
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КОРАЛ ЛЮЦЕРНА
Coral Alfalfa

«Корал Люцерна» різностороннє впливає на здоров’я, виступаючи чудовим профілактичним засобом  
від багатьох недуг. Новий продукт, крім трави люцерни, містить ще й концентрований сік листя, що посилює 
його позитивну дію. Вживання «царської трави» сприяє підйому життєвого тонусу, підвищує працездатність, 
є надзвичайно корисним для людей з ослабленим здоров’ям, які страждають від розладу травлення, 
інтоксикації або мають проблеми сечостатевої системи.

Дія активних компонентів
Підвищеним споживанням люцерною з ґрунту мінералів пояснюються її корисні властивості і широкий спектр 
застосування. У листі рослини містяться вісім есенціальних амінокислот, які не відтворюються людським 
організмом, вітаміни А, В1, В2, В6, D2, D3, E та К, мінеральні речовини, особливо кальцій, фосфор і фтор, 
сапоніни, ізофлавони та ін. Наявність вітаміну К робить люцерну ефективним антигеморагічним засобом, 
який запобігає крововиливам і кровоточивості.

Люцерна — одна з небагатьох рослин, які мають у своєму складі фтор природного походження,  
що накопичується в організмі в першу чергу у тканинах зубів. Він сприяє формуванню зубної емалі  
та запобігає розвитку карієсу, чинить бактерицидну дію на мікроорганізми.

Завдяки сапонінам рослина здатна знижувати у крові рівень холестерину. Вона не лише запобігає ате-
росклеротичним змінам у стінках судин, але й підвищує їх еластичність, використовується при зниженні 
артеріального тиску.

Люцерна регулює проникність кровоносних судин і окисно-відновні процеси.

«Універсальна» трава чинить оздоровчий ефект при хворобах шлунка, здутті, виразковій хворобі. Екстракт 
люцерни використовується під час лікувального голодування через цінні речовини, які містяться у ній, у пер-
шу чергу амінокислоти і хлорофіл.

Вона корисна жінкам у період менопаузи і матерям, які годують, завдяки естрогеноподібній активності 
ізофлавонів і здатності згладжувати тривожні стани, підвищувати лактацію.

Це також і м’який сечогінний засіб (нормалізує водний баланс і сприяє виведенню солей сечової кислоти  
з організму).

код: 2102
форма випуску: 120 капсул

трава люцерни посівної 150 мг, концентрований 
сік люцерни 250 мг, допоміжні компоненти.

«Корал Люцерна» – чудовий 
загальнозміцнювальний засіб, який 
застосовується для профілактики:

 ● гіповітамінозу;
 ● перевтоми, підвищеної дратівливості;
 ● атеросклерозу;
 ● подагри.

Застосування

склад:
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КОРАЛ МАГНІЙ
Coral Magnesium

«Корал Магній» — джерело магнію — важливого елемента для повноцінної роботи серцево-судинної, 
нервової і травної систем, відновлення багатьох біологічних функцій організму. Містить магній в біодоступній 
органічній формі.

Дія активних компонентів
Магній — один з найважливіших мінералів для людини, адже він бере участь у більш ніж 300 біохімічних 
реакціях, що забезпечують нормальне функціонування організму. Одна з основних функцій магнію – за-
хист нервової системи від руйнівних стресів. Магній гальмує процеси збудження у ЦНС і знижує чутливість 
організму до зовнішніх подразників (різких звуків, надто яскравого світла). При його дефіциті мають місце 
підвищена нервозність, дратівливість, сильна стомлюваність.

Магній оптимізує функціонування клітин серцевого м’яза, стабілізує серцевий ритм; він надзвичайно важ-
ливий у процесі регуляції нервово-м’язової активності серця. Цей мінерал необхідний для засвоєння 
кальцію та вітаміну С, бере участь у вуглеводному обміні. Магній допомагає організму адаптуватися до хо-
лоду, слугує структурним компонентом кісток і зубної емалі, стимулює перистальтику кишечника і підвищує 
жовчовиділення. Магній сприяє відновленню механізму згортання крові, допомагає підтримувати здоров’я 
судин, запобігаючи формуванню холестеринових бляшок на їх стінках, збільшуючи просвіт судин і посилюю-
чи у такий спосіб коронарний кровотік.

Магній також активно впливає на роботу нирок і наднирників, вироблення енергії, формування кістково-
м’язової тканини. При дефіциті магнію порушується процес якісного засвоєння мінералів, поживних речовин. 
Адекватний же рівень магнію в організмі сприяє підвищенню тонусу гладкої мускулатури судин, кишечника, 
жовчного та сечового міхура тощо. Відіграє величезну роль у синтезі білка, амінокислот, передачі генетичної 
інформації за участю ДНК і РНК.

У складі продукту дві солі магнію – таурат і гліцинат (сполуки з амінокислотами таурином і гліцином). Перева-
ги цих солей у тому, що вони мають найкращу біодоступність порівняно з іншими солями магнію і не подраз-
нюють кишечник. Крім того, поєднання гліцину та магнію покращує мозковий кровообіг, оптимізуючи пам’ять 
і працездатність. А поєднання таурину і магнію активізує вироблення енергії та покращення живлення клітин.

код: 91881
форма випуску: 90 капсул

магній (таурат) 75 мг, магній (бісгліцинат) 75 мг, 
допоміжні компоненти.

«Корал Магній» має такий оздоровчий ефект:
 ● підвищує стійкість до розумових, емоційних, 

фізичних навантажень;
 ● посилює енергетичний потенціал серцевого 

м’яза, регулює тонус кровоносних судин і серце-
вий ритм;

 ● нормалізує обмін білків, ліпідів і нуклеїнових кис-
лот, активує процес вироблення АТФ;

 ● сприяє кращій засвоюваності корисних речовин  
у ШКТ.

Застосування

склад:
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КОРАЛ СОЛОДКА
Coral Licorice Root

«Корал Солодка» — засіб на основі екстрактів солодки голої та імбиру для відновлення і підтримки здоров’я. 
Активні компоненти продукту відомі своїми протизапальними, відхаркувальними та імунокоригуючими вла-
стивостями.

Дія активних компонентів
Солодка — цінне джерело корисних речовин: гліциризинової і гліциретинової кислот, сапонінів, флавоноїдів, 
маніту, слизових речовин, камеді, аскорбінової кислоти. Гліциризинова і гліциретинова кислоти, чинячи 
гормоноподібну дію, зменшують запальні процеси. Діючи на різні типи ДНК- і РНК-вірусів, переривають їх 
розвиток на ранніх стадіях, блокують проникнення вірусу всередину клітини і його здатність до синтезу нових 
вірусних часток. Сприяють утворенню інтерферону, головного захисного білка організму.

Відхаркувальну дію забезпечує гліциризин, який посилює секреторну функцію у трахеї та бронхах і підвищує 
активність війчастого епітелію в них. Завдяки флавоноїдам солодка зменшує спазм гладких м’язів бронхів. 
Сапоніни, які містяться у рослині, сприяють утворенню захисної плівки на слизових оболонках травного 
тракту, тим самим спричиняючи загоєння та відновлення слизової ШКТ.

Імбир вирізняється «пекучим» складом (цингиберен, гінгерол, камфен, борнеол та ін.), має протизапаль-
ний і стресопротекторний ефект. Ці прянощі сприятливо впливають на систему травлення, чудово усувають 
важкість у шлунку, відчуття переповнення, нудоту. Їх вживання в їжу підвищує апетит, стимулює травлення.

Імбир зменшує запалення у кровоносних судинах і суглобах, знищує патогенні бактерії у ШКТ, знижує 
кількість холестерину у крові. Крім того, він є гарним детоксикаційним засобом.

Надзвичайно корисний імбир і для зміцнення імунітету. За рахунок наявності у корені життєво необхідних 
вітамінів, мінералів, ефірних олій та амінокислот він має тонізуючі властивості і мобілізує внутрішні сили 
організму.

код: 91641
форма випуску: 100 капсул

дегліциризиновий екстракт кореня солодки  
300 мг, екстракт кореня солодки 80 мг, екстракт 
кореня імбиру 20 мг, допоміжні компоненти.

«Корал Солодка» – допомагає при:
 ● захворюваннях дихальних шляхів;
 ● захворюваннях ШКТ;
 ● хронічних хворобах печінки та 

жовчовивідних шляхів.

Застосування

склад:
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КОРАЛ ТАУРИН
Coral Taurine

«Корал Таурин» — джерело «універсальної» амінокислоти таурину, яка чинить багатогранну оздоровчу дію, 
а тому вкрай важлива для застосування як дієтична добавка.

Дія активних компонентів
Можна стверджувати, що ця амінокислота супроводжує людину протягом усього життя – від зачаття  
до власне старості. Ще під час вагітності вона надзвичайно важлива для нормального розвитку і росту 
плода. Причому спеціалісти наголошують, що у дитячому головному мозку міститься у чотири рази більше 
таурину, ніж у мозку дорослих.

Якщо взяти харчові джерела таурину, то він міститься у продуктах тваринного походження – рибі, м’ясі, 
молоці, яйцях — і не зустрічається у рослинній їжі. Значить, ця амінокислота надзвичайно важлива для 
вегетаріанців. Хоча таурин вважається амінокислотою, проте на відміну від інших амінокислот до складу 
білків не входить.

Функціональні можливості таурину надзвичайно широкі. Він присутній у тканинах головного мозку  
і сітківці очей у досить високих концентраціях. Зменшує судоми, гальмує передачу нервового збудження 
до ЦНС, зміцнює пам’ять і посилює концентрацію уваги. Це основна амінокислота сітківки ока (40–50%), 
яка забезпечує живлення його тканин і нормальне функціонування, сприяє адаптації очей до світла. І що 
найважливіше — таурин здатен відновлювати пошкоджені тканини сітківки або кришталика і у такий спосіб 
покращувати зір після різних травм або вікових проблем.

Не менш важливий таурин і для серцево-судинної системи. В основному він запобігає виведенню калію  
із серцевого м’яза і нормалізує обмін натрію, калію, кальцію та магнію – мінералів, що відповідають за пра-
вильний і здоровий серцевий ритм. Крім того, таурин сприяє розширенню кровоносних судин.

Ця амінокислота бере активну участь в обміні речовин. Запобігає застою жовчі у жовчному міхурі  
і жовчовивідних шляхах. Знижує рівень холестерину низької щільності («шкідливого» холестерину) у крові 
та печінці і запобігає утворенню тромбів. Ще одне призначення таурину – підвищення активності інсуліну  
в організмі, а цей гормон напряму впливає на рівень глюкози у крові, утворення з глюкози глікогену у печінці 
та м’язах, підвищує енергообмін.

Як антиоксидант таурин зв’язує в організмі активні форми кисню, що пошкоджують ДНК, підтримує необхідну 
кількість вітамінів С та Е і білка-антиоксиданту глутатіону.

код: 2101
форма випуску: 60 капсул

таурин 600 мг, допоміжні компоненти.

«Корал Таурин» – незамінний  
продукт для:

 ● серцево-судинної та нервової систем;
 ● підтримання здоров’я органів зору;
 ● оптимізації обміну речовин;
 ● антиоксидантного захисту.

Застосування

склад:



48

КОРАЛ ЦИНК 25
Coral Zinc 25

«Корал Цинк 25» — універсальний за діапазоном функцій продукт, джерело цинку, чинить позитивний 
ефект на зміцнення здоров’я: життєво важливий для функціонування імунної системи, має противірусну 
дію, підтримує гормональний баланс організму, ефективний при різних захворюваннях шкіри, вугрових 
висипаннях.

Дія активних компонентів
Продукт містить глюконат цинку, який легко засвоюється організмом, не викликає побічних ефектів  
при вживанні, відповідає високим стандартам якості.

Джерелами цинку в їжі є яловичина, печінка, морські продукти, пшеничні зародки, вівсяне борошно, морква, 
горох, шпинат, горіхи.

В організмі дорослої людини міститься 1,5–3 г цинку. Цей мікроелемент присутній в усіх органах і ткани-
нах, але найбільша його кількість міститься у передміхуровій залозі, спермі, шкірі, волоссі, м’язовій тканині, 
клітинах крові.

Цинк бере участь у різних видах обміну речовин, включаючи білковий, тому він необхідний для нормального 
перебігу багатьох біохімічних процесів. Цей елемент потрібен для синтезу білків, зокрема колагену, та фор-
мування кісток.

Цинк бере участь у процесах поділу клітин, формуванні клітинного імунітету, функціонуванні десятків 
ферментів, гормону підшлункової залози інсуліну.

Цинк сприяє всмоктуванню вітаміну Е і підтриманню його нормальної концентрації у крові, регулює процес 
кровотворення.

Цинк відіграє важливу роль у процесах відновлення шкірних покривів, росту волосся і нігтів, секреції сальних 
залоз.

Вкрай важливий для переробки організмом алкоголю, тому його дефіцит в організмі може підвищувати 
схильність до алкоголізму.

Синергічно діє у поєднанні із вітамінами А та В6, справляючи на організм в цілому оздоровчий ефект.

код: 91801
форма випуску: 100 таблеток

цинк (глюконат) 25 мг, допоміжні компоненти. 

«Корал Цинк 25» допомагає:
 ● підтримати роботу імунної та 

ендокринної систем;
 ● нормалізувати обмін речовин;
 ● покращити стан шкіри, волосся  

та нігтів.

Застосування

склад:

VEGAN

FRIENDLY
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КОРАЛ ЧОРНИЙ ГОРІХ
Coral Black Walnut

Чорний горіх (Juglans nigra) — це найближчий родич волоського горіха і має ідентичний із ним хімічний 
склад. У той же час чорний горіх відрізняється кількісною перевагою корисних речовин, чим і пояснюються 
його цілющі властивості. Так, в оплодні і листі чорного горіха концентрація найціннішої речовини юглону  
у 2–4 рази вище, ніж у волоському горіху, а значить, і дія його істотно різниться.

Дія активних компонентів
Екстракт листя чорного горіха бореться з гельмінтами та грибами роду Candida, сприяє нормалізації 
випорожнень і покращенню роботи кишечника. Йому притаманні антиоксидантні та загальнозміцнюючі 
властивості. Цілющий ефект чорного горіха зумовлений тим, що ця рослина містить велику кількість юглону, 
а також флавоноїди, органічні кислоти, ненасичені жирні кислоти, кумарини, глікозиди, вітаміни С, В1, Р, 
ефірні олії та мінерали.

Екстракт листя материнки — багате джерело ефірних олій і дубильних речовин, а також тимолу і карвакро-
лу, цінних речовин, ефективних проти різного виду паразитів. Крім антигельмінтних властивостей материн-
ка сприяє нормалізації травлення: стимулює перистальтику кишечника, покращує роботу жовчного міхура, 
активує секрецію травних залоз.

код: 91643
форма випуску: 90 рослинних капсул

екстракт листя чорного горіха (Juglans nigra) 
300 мг, екстракт листя материнки (Origanum 
vulgare) 50 мг, допоміжні компоненти.

«Корал Чорний горіх» допомагає: 
 ● захистити організм від зараження паразитами, 

особливо в умовах, коли воно найбільш ймовірно 
(часте вживання річкової риби і сирої води, ро-
бота в саду, регулярний контакт з тваринами, 
купання в водоймах та ін.); 

 ● поліпшити травлення і роботу кишечника; 
 ● активувати детоксикацію організму.

Застосування

склад:

VEGAN

FRIENDLY
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КОРАЛ-МАЙН
Coral-Mine

«Корал-Майн» — продукт, що виробляється в Японії зі скам’янілих глибоководних коралів склерактіній, які 
добувають з дна Японського моря, поблизу островів Окінава і Токуносіма. 

Скелет корала — це комплекс мінеральних солей, що зумовлює його унікальні властивості і вплив  
на організм. В основному, це солі кальцію та магнію. До його складу також входять калій, натрій, залізо, фос-
фор, сірка, кремній, хром, марганець, цинк та інші елементи. Цей багатий комплекс природних солей регулює 
мінеральний баланс в організмі, а значить, нормалізує діяльність життєво важливих систем і органів.

Дія активних компонентів
Кальцій разом із фосфором формує кісткову тканину, виступаючи будівельним матеріалом для всіх сполуч-
них тканин. Він підтримує стабільну серцеву діяльність, нервову провідність та м’язові скорочення, підвищує 
проникність клітинних мембран, нормалізує процеси зсідання крові.

Магній — помічник кальцію – забезпечує вивільнення АТФ і підвищує енергетичний потенціал організму, 
забезпечує стабільний серцевий ритм, регулює тонус гладкої мускулатури (судин, кишечника, жовчного та 
сечового міхура). Збалансоване поєднання в організмі кальцію та магнію (2:1) перешкоджає виведенню 
кальцію з кісток, їх розм’якшенню.

Натрій регулює осмотичний тиск, водно-білковий обмін, необхідний для підтримання нейром’язової 
збудливості і роботи натрій-калієвого насосу, який забезпечує регуляцію клітинного обміну.

Калій — основний внутрішньоклітинний катіон, який підтримує водно-сольовий і кислотно-лужний баланс, 
нервовом’язову збудливість і провідність; забезпечує стабільність артеріального тиску, виводить надмірну 
рідину з організму.

код: 2221/2220
форма випуску: 10/30 саше

подрібнений корал 995 мг, L-аскорбінова кислота 
5 мг.

При взаємодії з водою мінерали з солей переходять 
у воду і допомагають:

 ● досягненню оптимального значення pH;
 ● нормальній роботі серцево-судинної системи;
 ● профілактиці остеопорозу;
 ● підвищенню еластичності м’язів, відновленню 

структури кісткової і хрящової тканин;
 ● регуляції роботи нирок, травної системи;
 ● покращенню стану шкірного покриву.

Застосування

склад:
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ЛАКС-МАКС
Lax-Max

«Лакс-Макс» — м’якодіючий проносний засіб. За дією на перистальтику кишечника у продукті «Лакс-Макс» 
виділяють кілька груп активних речовин.

Дія активних компонентів
Фруктоолігосахарид інулін та лузга подорожника активно діють на перистальтику кишечника. 
Уповільнюючи всмоктування рідини у товстій кишці та затримуючи воду, вони сприяють розрідженню кало-
вих мас і покращують моторику кишечника.

За рахунок цього підвищується частота дефекацій, формуються м’які випорожнення, відновлюється тонус 
розслабленого кишечника.

Виступаючи сорбентом, інулін адсорбує різні екзо- і ендотоксини (важкі метали, радіонукліди) та виводить  
їх з організму, а також сприяє росту корисної мікрофлори кишечника, зменшуючи прояви дисбактеріозу.

Крушина Пурша, ревінь турецький, сена — джерела активних речовин (антраглікозидів), які посилюють 
перистальтику товстої кишки. Їх послаблююча дія проявляється в тому, що, подразнюючи слизову оболонку 
товстого кишечника, вони викликають посилення його перистальтики. Чинять поступовий послаблюючий 
ефект при атонії кишечника, хронічних закрепах, метеоризмі, очищають організм від токсичних речовин, 
регулюють роботу кишечника, стимулюють жовчовиділення.

Люцерна, гвоздика, розмарин, гуньба сінна, мірика, чорний горіх. Сапоніни, флавоноїди, мінеральні  
і слизові речовини, що містяться у цих рослинах, зменшують бродильні та гнильні процеси, чинять протиза-
пальну дію. Рослинні волокна полегшують і покращують евакуацію вмісту кишечника.

Слизові речовини знімають запальні процеси у відділах кишкового тракту, м’яко обволікуючи уражену обо-
лонку кишечника і сприяючи її загоєнню.

Магнію оксид прискорює обмін речовин, підвищує екскрецію жовчі, збільшує обсяг води у кишечнику,  
посилюючи перистальтику і усуваючи закрепи.

код: 91117
форма випуску: 120 рослинних капсул

лузга насіння подорожника 300 мг, магній (оксид) 90 
мг, люцерна 50 мг, інулін 70 мг, подрібнений корал 30 
мг, діатомові водорості 24 мг, крушина Пурша 12 мг, 
листя сени 12 мг, ревінь 12 мг, кора мурашиного де-
рева 6 мг, шкаралупа чорного горіха 6 мг, бутони гвоз-
дики 6 мг, мірика восконосна 6 мг, крес водяний 6 мг, 
петрушка 6 мг, розмарин 6 мг, гуньба 6 мг, ехінацея  
6 мг, допоміжні компоненти.

Активні речовини «Лакс-Максу» сприятливо  
впливають на роботу ШКТ у такий спосіб:

 ● нормалізують перистальтику кишечника;
 ● зв’язують і виводять з організму токсини;
 ● забезпечують регулярні м’які випорожнення;
 ● відновлюють корисну мікрофлору.

Застосування

склад:
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ЛІБІДЕКСТРА ДЛЯ ЖІНОК
Libidextra Women

Комплексна формула із запатентованим екстрактом гуньби сінної Libifem для регулярної підтримки жіночого 
здоров’я. Продукт допоможе розкрити чуттєвість і підвищити якість сексуального життя. 

Дія активних компонентів
Libifem — це патентований стандартизований екстракт насіння гуньби сінної з клінічно доведеною 
ефективністю для підтримання сексуальної активності і підвищення лібідо у жінок, а також для пом’якшення 
симптомів менопаузи. Містить 50% сапонінів фуростанолового ряду, які підтримують нормальний рівень 
жіночого гормону естрадіолу. 

Олія насіння примули вечірньої — одне з найбагатших джерел ненасичених жирних кислот гамма-
ліноленової та лінолевої кислот. Жінки приймають цю олію, щоби зменшити болі при ПМС і менструальні 
спазми, полегшити симптоми менопаузи. У складі продукту міститься олія примули вечірньої найвищої 
якості, отримана шляхом холодного віджиму без використання хімічних розчинників.

L-аргінін — важливий компонент для вироблення та підтримання достатнього рівня оксиду азоту, від якого 
багато в чому залежить нормальний кровообіг. Відомо, що достатнє постачання крові до органів малого таза 
стимулює функцію статевих органів, прискорює настання збудження.

Ніацин (вітамін В3) чинить судинорозширювальну дію, покращує кровотік і мікроциркуляцію. Підтримує 
здоров’я нервової системи, зменшує втому і стомлюваність.

Біотин бере участь у процесі перетворення їжі, що споживається, на енергію та сприяє прискоренню обміну 
речовин, тому прийом біотину підвищує енергійність і працездатність. За здатність підтримувати здоров’я 
шкіри, волосся та нігтів його часто називають «вітаміном краси». 

Селен важливий для антиоксидантної та імунної систем і цілком заслужено вважається «елементом 
довголіття». Робить внесок у правильне функціонування нервової системи, допомагаючи підтримувати 
уважність і гарний настрій. Сприяє зміцненню волосся та нігтів, здоров’ю шкіри.

Олія дамаської троянди — відомий афродизіак ще за часів Персії і Давньої Греції. Його привабливий аро-
мат розкриває чуттєвість і підвищує потяг, налаштовує на романтичний лад.

Продукт може бути рекомендований жінкам, які відчувають зниження потягу і сексуального задоволення 
внаслідок емоційних та фізичних навантажень, вікових змін. 

код: 2302 
форма випуску: 30 рослинних капсул

Олія насіння примули вечірньої (стабілізована 
сумішшю токоферолів) 250 мг, екстракт насіння 
гуньби сінної 200 мг, L-аргінін 30 мг, ніацин 
(нікотинамід) 8 мг, ефірна олія квітів дамаської 
троянди 100 мкг, селен (L-селенометіонін) 25 
мкг, біотин 40 мкг.

«Лібідекстра для жінок» допоможе:
 ● посилити статевий потяг (лібідо),
 ● підвищити якість і задоволення від 

сексуальних стосунків, 
 ● підтримати здоров’я жінки у період 

ПМС або пременопаузи,
 ● покращити стан шкіри, волосся та 

нігтів.

Застосування

склад:
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ЛІБІДЕКСТРА ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ 
Libidextra Men

Сексуальна активність виступає важливим показником загального стану здоров’я і благополуччя чоловіка. У 
першу чергу вона оцінюється за станом еректильної функції, яка фізіологічно пов’язана з віком, фізичним 
та емоційним станом. Вважається, що близько половини чоловіків віком від 40 до 70 років відчувають зни-
ження сексуальної активності, що може призводити до відчуття неспокою, перепадів настрою та зниження 
самооцінки, формуючи замкнене коло незадоволеності.

«Лібідекстра для чоловіків» допоможе підвищити лібідо, покращити еректильну функцію, підтримає 
здоров’я простати. 

Дія активних компонентів
EnoSTIM™ — запатентована синергічна комбінація поліфенолів з винограду та шкірки яблука, збагаче-
на шафраном. Активні компоненти EnoSTIM™ покращують мікроциркуляцію і кровотік в органах малого 
таза, стимулюючи вироблення оксиду азоту (NO). Оксид азоту відіграє також вирішальну роль у виникненні 
ерекції. Дослідження показали, що прийом EnoSTIM™ впродовж 4 тижнів збільшує кровотік до 50 % і знижує 
окисний стрес на 74%, при цьому покращення ерекції було зафіксовано у 75 % чоловіків.

L-аргінін — важливий компонент для підтримання достатнього рівня оксиду азоту, який утворюється саме 
із L-аргініну. 

Ніацин (вітамін В3) чинить судинорозширювальну дію, покращує кровотік і мікроциркуляцію у ділянці мало-
го таза. Крім того, підтримує здоров’я нервової системи, зменшує втому і стомлюваність.

Селен підвищує репродуктивну здатність чоловіків: стимулює дозрівання чоловічих статевих клітин 
(сперматозоїдів), збільшує їх рухливість і якість. Знижує рівень окисного стресу та підтримує імунітет у 
цілому.

Олія насіння гарбуза містить бета-ситостерол, який у комплексі з фітостеролами із сосни позитивно 
впливає на здоров’я простати. Крім того, олія насіння гарбуза багата на моно- та поліненасичені жирні кис-
лоти, каротиноїди і токофероли. Ненасичені жирні кислоти допомагають контролювати рівень «поганого» 
холестерину, підтримують здоров’я серця та судин. 

Ефірна олія квітів дамаської троянди — відомий афродизіак ще з часів Персії і Давньої Греції. Його при-
вабливий аромат розкриває чуттєвість і підвищує потяг, налаштовує на романтичний лад.

код: 2301 
форма випуску: 30 рослинних капсул

Олія насіння гарбуза холодного віджиму 250 мг, 
ENOSTIM (екстракти винограду та шкірки яблу-
ка, шафран) 200 мг, ефірна олія квітів дамаської 
троянди 100 мкг, фітостероли із сосни 50 мг, 
L-аргінін 30 мг, ніацин 8 мг, селен 25 мкг.

«Лібідекстра для чоловіків» допоможе:
 ● підвищити статевий потяг (лібідо),
 ● покращити еректильну функцію, 
 ● підтримати здоров’я простати.

Застосування
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ЛІМФЛОУ
LymFlow

«ЛімФлоу» — рослинний комплекс, активні компоненти якого оптимізують лімфодренаж, характеризується 
судинозміцнювальною, кроворозріджувальною та протизапальною дією.

Дія активних компонентів
Вишня. Цей соковитий і надзвичайно ароматний плід був завезений до Європи римським полководцем 
Лукулом з давнього турецького міста Керасунда. Як виявилось, корисні не лише м’якоть вишні, а також 
листя і плодоніжки, які містять лимонну та яблучну кислоти, кумарини, рослинні пігменти, таніни, вітаміни 
С, В1, В6, РР1, багато мінералів, пектини. Прикметно, що екстракт плодоніжок вишні посилює циркуляцію 
міжклітинної рідини, або лімфи, забезпечуючи у такий спосіб дренаж судин і сприяючи виведенню надмірної 
рідини та шлаків. Наявні у вишні кумарини знижують зсідання крові, запобігаючи утворенню тромбів.  
А Р-вітаміноактивні речовини і флавоноїди сприяють зміцненню судин, підвищенню їх тонусу.

Чорна смородина (листя і плоди) — активізує лімфодренаж серцевого м’яза та печінки. У листі чорної 
смородини містяться вітамін С, фітонциди, магній, марганець, срібло, мідь, сірка, ефірна олія. Екстракт  
листя чорної смородини також сприяє виведенню з організму надлишку пуринової та сечової кислоти.

Улюблена багатьма петрушка насичена корисними речовинами – це ефірна олія, глікозиди, вітаміни, 
флавоноїди. Так, пінен, апіол і апігенін очищують судини, покращуючи їх стан, посилюють лімфатичний 
дренаж. Петрушка багата на аскорбінку (вітамін С), яка разом з іншими активними речовинами рослини 
підтримує еластичність дрібних та великих судин. Крім того, наявний у листі міристицин чинить сильний про-
тизапальний і знеболювальний ефект.

Гібіскус китайський цінується в Азії і далеко за її межами як тонізуючий і загальнозміцнювальний засіб. 
Розмаїтий склад біоактивних речовин гібіскусу: це і антоціани, і проантоціанідини, органічні (яблучна, лимон-
на, гібіскова) та фенолкарбонові кислоти. Виявлено, що поліфеноли і протокатехова кислота знешкоджують 
токсичні продукти життєдіяльності патогенних мікробів, що залишають останні на стінках судин. Екстракту 
квітів також притаманні чудові антиоксидантні властивості – він запобігає стоншенню і пошкодженню судин-
них тканин.

код: 91865 
форма випуску: 90 капсул

екстракт плодоніжок вишні 150 мг, екстракт 
листя чорної смородини 150 мг, екстракт листя 
петрушки 75 мг, екстракт квітів гібіскусу 50 мг, 
допоміжні компоненти.

«ЛімФлоу» – гарант здоров’я і природний 
захист судин:

 ● оптимізує лімфодренаж і судинний 
кровотік;

 ● підтримує еластичність і міцність 
судин;

 ● зменшує судинні запалення.

Застосування

склад:
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ЛІПОСОМАЛЬНИЙ ВІТАМІН С
Liposomal Vitamin С

Вітамін С — надзвичайно важливий антиоксидант для організму. У процесі еволюції людина втратила 
здатність синтезувати вітамін C, тому сьогодні його можна отримати з продуктів харчування і харчових доба-
вок. Оскільки вітамін C не накопичується в організмі, необхідно регулярно поповнювати його запас. Основні 
джерела вітаміну С — свіжі овочі та фрукти, але при неправильному зберіганні або термічній обробці його 
вміст зменшується у десятки разів.

Вітамін С — надпотужний антиоксидант, який захищає клітини органів і тканин від можливих пошкоджень 
вільними радикалами, активує захисні функції організму, прискорює загоєння ран і рубців.

Без вітаміну С не відбувається синтез колагену і еластину, гіалуронової кислоти, стероїдних гормонів, утво-
рення активних форм фолієвої кислоти, вітаміну D, багатьох ферментів. Від нього залежить білковий і вугле-
водний обмін, покращується засвоєння кальцію, заліза, цинку, синтез та обмін холестерину. Прискорюється 
виведення токсичних речовин з організму: свинцю, міді, ртуті, ванадію. Вітамін С зміцнює судини, підвищує 
витривалість організму.

«Ліпосомальний Вітамін С» забезпечує організм життєво необхідною аскорбіновою кислотою у найбільш 
біодоступній формі, не викликаючи побічних ефектів з боку шлунково-кишкового тракту.

код: 2166
форма випуску: рідина 100 мл

вітамін С (аскорбінова кислота) у ліпосомальній 
формі 500 мг, допоміжні компоненти.

Вітамін С:
 ● бере участь у регуляції функцій 

імунної, нервової, ендокринної систем;
 ● підвищує витривалість;
 ● зміцнює імунітет.

Застосування

склад:

VEGAN

FRIENDLY
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ЛІПОСОМАЛЬНИЙ КУРКУМІН
Liposomal Curcumin

«Ліпосомальний Куркумін» — нова біодоступна і надзвичайно ефективна формула куркуміну.

Куркума — спеція з Індії, яку називають «східним золотом» не лише за яскравий колір, але й за численні 
корисні для здоров’я властивості. В Аюрведі, давній індійській науці про здоров’я, куркумін відомий як засіб 
для очищення організму, покращення травлення, загоєння ран, опіків і боротьби з кашлем.

Сучасні наукові дослідження відкрили і довели багато нових можливостей куркуми та її основної діючої 
речовини куркуміну. Куркума почала застосовуватись при різних запальних процесах у серцево-судинній, 
нервовій, кістково-м’язовій системах як засіб, що зміцнює імунітет, зокрема і протипухлинний. Відомо,  
що куркумін покращує функції жовчного міхура і печінки, регулює рівень холестерину та цукру у крові. Висо-
ка антиоксидантна активність куркуміну послаблює руйнівну дію вільних радикалів, уповільнюючи процес 
старіння клітин.

Основна перешкода у використанні куркуми — низька засвоюваність її активних компонентів. У но-
вому продукті ця проблема вирішена за допомогою передової запатентованої технології PNS 
(Polar-Non-polar Sandwiching) компанії Aurea Biolabs. Понад 40 років ця компанія спеціалізується  
на розробці нутрицевтиків з функціональними перевагами. Aurea Biolabs відтворила природну повноцінну 
матрицю куркуми — Cureit, яка засвоюється у 10 разів краще за звичайний екстракт.

Cureit — це куркумін високої чистоти (95 %), екстрагований з куркуми і уміщений між іншими біологічно 
активними компонентами, також за особливих умов виділеними з куркуми. У створеній матриці куркумін 
опиняється захищеним всередині так званого полярно-неполярного сендвича з вуглеводів, харчових воло-
кон, білків, з одного боку, та ефірних олій, з другого. Ця композиція поміщається у бішарову ліпосомальну 
оболонку, що дозволяє активному куркуміну проникати крізь клітинні мембрани без структурного руйнування.

В результаті використання двох новітніх технологій — ліпосомальної та PNS (полярно-неполярного сенд-
вича) — досягається максимально можлива біодоступність продукту і спрямована доставка куркуміну  
до клітин.

код: 2165
форма випуску: рідина 100 мл

Cureit екстракт кореня куркуми довгої (Curcuma 
longa) у ліпосомальній формі 100 мг, допоміжні 
компоненти.

Куркумін:
 ● покращує роботу серцево-судинної, 

кістково-м’язової, травної систем;
 ● зміцнює імунітет;
 ● уповільнює старіння організму.

Застосування

склад:

VEGAN

FRIENDLY
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ЛІПОСТІК ФІТ
Lipostick Fit

«Ліпостік Фіт» — це iнноваціонний продукт для твоєї ідеальної форми. Виробляється із застосуванням 
ліпосомальної технології для максимальної біодоступності та ефективності. 
Відомо, що обмін речовин із віком поступово уповільнюється. Це створює передумови для перетворення 
невитрачених калорій на жирові відкладення навіть при збереженні звичного раціону харчування. Активні 
компоненти продукту сприяють прискоренню обміну речовин і «спалюванню» жирових відкладень.
Дія активних компонентів
Запатентований комплекс флавоноїдів з екстракту ферментованої шкірки мандарина (Citrus reticulata) 
– основний компонент продукту. Завдяки процесу ферментації вміст «суперфлавоноїдів» (нобілетин, геспе-
ридин) у шкірці істотно підвищується. 
Нобілетин запобігає накопиченню жиру у печінці, впливаючи на гени, пов’язані з метаболізмом жирів: 
стимулює експресію генів, які беруть участь у спалюванні надмірного жиру, і пригнічує гени, що відповідають 
за утворення нових жирових клітин.
Гесперидин регулює ліпідний обмін і метаболізм глюкози, а також стимулює секрецію гормону холецистокініну, 
який контролює апетит і регулює відчуття ситості.
Комплекс флавоноїдів регулює циркадні ритми в організмі і сприяє покращенню сну, а сон, як відомо,  
має надважливе значення для нормального обміну речовин і підтримання гормонального балансу.  
Екстракт зелених зерен кави — джерело кофеїну, хлорогенової кислоти, хрому. Хлорогенова кислота 
допомагає більш ефективно переробляти жирні кислоти і знижувати рівень тригліцеридів у печінці, що при-
зводить до втрати ваги. Крім того, вона уповільнює процес формування нових жирових клітин. У поєднанні  
з кофеїном хлорогенова кислота прискорює ліполіз і стимулює виділення енергії. 
Хром сприяє підтриманню нормального рівня глюкози у крові, підвищуючи чутливість клітинних рецепторів 
до інсуліну. Дефіцит хрому посилює тяжіння до солодкого, що призводить до споживання зайвих калорій  
зі «швидких» вуглеводів.
Екстракт листя зеленого чаю — надзвичайно багате джерело антиоксидантів і відомий жироспалювач. 
Захищає організм від окисного стресу та прискорює метаболізм, регулює рівень цукру у крові. 
L-карнітин — амінокислотна вітаміноподібна речовина, яка посилює розпад жирів, спрямовуючи  
їх у мітохондрії — «енергетичні станції» клітин, де відбувається окиснення жиру та виділення енергії. Сприяє 
зменшенню жирових відкладень і запобігає накопиченню жиру у клітинах. 
Сік ноні містить потужні антиоксиданти: фермент супероксиддисмутази (SOD) та поліфеноли,  
які нейтралізують вільні радикали, знижують рівень тригліцеридів і мінімізують наслідки окисного стресу. 
Екстракт чорного перцю покращує кровопостачання шлунково-кишкового тракту і контролює утворення 
нових жирових клітин.

код: 2169/216904
форма випуску: 15 саше по 15 мл

ферментована шкірка мандарина 5000 мг, сік 
плодів ноні 300 мг, L-карнітин 50 мг, екстракт 
листя зеленого чаю 26 мг, екстракт зелених зе-
рен кави 5 мг, порошок кореня лопуха великого 
1 мг, екстракт чорного перцю 1 мг, допоміжні 
інгредієнти.
Містить підсолоджувачі (еритритол  
і стевіолглікозиди).

Ліпостік Фіт:
 ● прискорює спалювання жиру;
 ● запобігає утворенню нових жирових 

клітин;
 ● покращує якість сну;
 ● захищає від окисного стресу.

Застосування

склад:

VEGAN

FRIENDLY
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ЗМЕНШЕННЯ ОБ'ЄМІВ
за рахунок 

прискорення 
метаболізму

СУЧАСНИЙ ФОРМАТ
герметичні 

порційні стіки зручно 
брати з собою

ЕФЕКТИВНІСТЬ
запатентовані 

компоненти 
в складі

БІОДОСТУПНІСТЬ
завдяки 

ліпосомальній 
технології

 Твоя ідеальна форма!
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МАЙНДСЕТ
MindSet

«МайндСет» покращує кровопостачання та живлення головного мозку, увагу, пам’ять, розумові здібності, 
підвищує енергетичний потенціал організму, працездатність і стресостійкість.

Дія активних компонентів
Тирозин і теанін — амінокислоти, які відповідають за синтез адреналіну й оптимізацію на-
строю, покращують функції наднирників і гіпофізу. Виступають головними учасниками вироблен-
ня гамма-аміномасляної кислоти — потужного стресозахисного компонента. Відіграють значну роль  
у формуванні усіх видів пам’яті, чинять заспокійливу дію на нервову систему.

Вітаміни групи В (В6, В9, В12) оптимізують постстресову поведінку, беруть участь у відновленні циклу 
«сон-неспання», сприяють запобіганню порушень у різних структурах головного мозку.

Гриб рейші різностороннє впливає на діяльність ЦНС. Його оздоровчий секрет полягає у тому, що він 
заспокоює «перезбуджену» нервову систему, але не викликає сонливості. Його біоактивні речовини  
не пригнічують і не збуджують, а оптимізують роботу нервових клітин. Результатом такої гармонізуючої дії  
є покращення як параметрів сну, так і активності під час неспання.

Екстракти імбирного кореня, гінкго білоби, розмарину — природні антиоксиданти, які тонізують кро-
воносну і особливо нервову системи. Довели свою ефективність у зміцненні судин, покращенні мозкового 
кровообігу, здатності до навчання, зниженні артеріального тиску.

Ліпоєва кислота — активний антиоксидант, який захищає мітохондрії від найбільш агресив-
них радикалів. Ця речовина виконує функцію коензиму, виступаючи енергетичним підживленням  
для мозкових клітин і запобігаючи їх окисненню.

код: 91819
форма випуску: 90 капсул

ацетил-L-карнітин 250 мг, екстракт тра-
ви звіробою 75 мг, екстракт листя готу коли 
50 мг, тирозин 50 мг, теанін 40 мг, екстракт 
плодового тіла гриба рейші 30 мг, екстракт 
міцелію гриба рейші 20 мг, ліпоєва кислота  
20 мг, екстракт кореня імбиру 15 мг, екстракт 
листя гінкго білоба 12 мг, екстракт листя роз-
марину 5 мг, вітамін В6 (піридоксаль-5-фосфат) 
2 мг, фолієва кислота 50 мкг, вітамін В12 
(метилкобаламін) 3 мкг, допоміжні компоненти

«МайндСет» проявляє оздоровчий 
ефект:

 ● запобігає розвитку атеросклерозу;
 ● підвищує енергетику і працездатність 

мозку;
 ● покращує розумові здібності, пам’ять, 

увагу;
 ● нормалізує цикл «сон-неспання».

Застосування

склад:
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МЕМО-ПРАЙМ
Меmо-Prime

Людський мозок містить близько 100 мільярдів нервових клітин (нейронів). Нервові імпульси, що передають-
ся від нейрона до нейрона, забезпечують регуляцію усіх життєвих процесів в організмі та його взаємодію із 
зовнішнім середовищем. Стреси, недостатній сон, надмірні навантаження, наслідки захворювань, старіння 
організму призводять до змін у головному мозку: уповільнюється нейрогенез (процес утворення нових ней-
ронів), порушуються міжнейронні зв’язки, через що змінюється сила сигналу і стаються помилки у передачі 
інформації. В результаті погіршуються пізнавальні (когнітивні) здібності: стає складніше засвоювати нову 
інформацію, все частіше підводять пам’ять і уважність.
«Мемо-Прайм» призначений для покращення когнітивних функцій, стану емоційної сфери та нервової сис-
теми, подовження активного довголіття.
Дія активних компонентів
Відомо, що поліфеноли, особливо флавоноїди, чинять позитивну дію на когнітивну функцію. Особливо багаті 
на поліфеноли ягоди та фрукти. Результатом 4-річних досліджень вчених Франції та Канади стала розроб-
ка комплексу Memophenol, що поєднав багаті на поліфеноли екстракти французького винограду та дикої 
лохини. Для цього комплексу були відібрані сорти французького винограду Піно Нуар і Шардоне з регіо-
ну Шампань, які містять велику кількість катехінів і ресвератролу, що, своєю чергою, надають цим сортам 
надзвичайну антиоксидантну активність. Дика лохина (Vaccinium angustifolium A.) містить значну кількість 
фенольних кислот, флавонолів, антоціанів і допомагає виправити порушення пам’яті. Недивно, що цю яго-
ду називають «ягодою для мозку». У комплексі Memophenol екстракти діють синергічно, підвищуючи його 
ефективність. 
Проведені клінічні дослідження показали, що Memophenol покращує здатність до навчання, короткочасну і 
довготривалу пам’ять, концентрацію уваги. 
В екстракті зеленого чаю наявна значна кількість поліфенолів, серед яких найбільш значущі: катехін, епі-
катехін, галокатехін, епігалокатехін. Важливим компонентом екстракту виступає амінокислота теанін, яка 
підвищує стресостійкість, зменшує напруження і дратівливість.
Вітаміни В6, В9 і В12 беруть участь у передачі нервових імпульсів від нейрона до нейрона, синтезі серото-
ніну і холіну, покращують кровопостачання головного мозку. Від цих вітамінів в основному залежить настрій, 
розумова діяльність і сон. 

код: 2181
форма випуску: 30 рослинних капсул

Memophenol 300 мг (екстракт французько-
го винограду та канадської дикої лохини), ек-
стракт листя зеленого чаю 50 мг, вітамін 
В12 (метилкобаламін) 3 мкг, вітамін В6 
(піридоксин гідрохлорид) 2 мг, фолієва кислота 
(L-метилфолат як Extrafolate-S®)100 мкг.

«Мемо-Прайм» допоможе:
 ● покращити пам’ять і розумові здібності;
 ● підвищити концентрацію уваги та 

стресостійкість;
 ● зменшити емоційне напруження, 

дратівливість;
 ● зберегти високу працездатність впро-

довж дня.

Застосування

склад:

VEGAN

FRIENDLY
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МЕТАСТІК
Metastick

Мікробіота, або мікробіом (від micro — «маленький», bios — «життя») кишечника, — сукупність мікроор-
ганізмів, які населяють цей орган. Це найкрупніша та найчисельніша з усіх мікробіот людського організму. 
Корисні мікроорганізми виробляють метабіотики – біологічно активні метаболіти, які покращують травлення 
і засвоєння їжі, стримують ріст патогенної мікрофлори, підтримують цілісність кишкового бар’єру, а також 
позитивно впливають на імунну систему та інші органи завдяки системному розподілу речовин і клітин, що 
живуть у кишечнику. 
Для більш швидкого та ефективного вирішення завдань з підтримання здоров’я ШКТ та організму в цілому 
був створений новий клас препаратів на основі метабіотиків. Метабіотикам властивий ряд переваг: стійкі до 
впливів агресивного середовища травної системи та її ферментів, антибіотиків, добре засвоюються організ-
мом. Потрапивши до шлунково-кишкового тракту, метабіотики відразу ж починають діяти.
Дія активних компонентів
«Метастік» — це комплекс з активних метаболітів двох штамів лактобактерій Lactobacillus plantaris, посиле-
них натуральним пребіотиком — екстрактом м’якоті банана та вітаміном В6. 

Лактобактерії Lactobacillus plantarum — корисні мікроорганізми, які у великій кількості містяться у ШКТ 
і продукують ряд компонентів: органічні кислоти, бактеріоцини (плантарицини), антимікробні пептиди. Ці 
речовини підтримують у нормі мікрофлору кишечника, нормалізують випорожнення, зменшують метеоризм 
і дискомфорт у кишечнику. Дослідження підтвердили, що, крім корисних властивостей для ШКТ, метаболіти 
одного зі штамів здатні покращити обмін жовчних кислот і уповільнити утворення жирових клітин. 

Дію метаболітів Lactobacillus plantarum доповнює екстракт м’якоті банана. У ньому містяться фруктооліго-
сахариди, розчинна клітковина, органічні кислоти, мінерали (особливо калій і магній), вітаміни А, С, Е, групи 
В. Фруктоолігосахариди і розчинна клітковина виступають живленням для власних корисних бактерій кишеч-
ника та сприяють підвищенню їх активності, нормалізують перистальтику кишечника, підтримують ліпідний 
і вуглеводний обмін. 

До складу продукту включений вітамін В6. Цей вітамін частково синтезується у кишечнику і частково за-
своюється з їжі, але при порушенні мікробіоти обидва процеси порушуються, що призводить до нестачі цієї 
речовини. Вітамін В6 важливий для нормальної роботи печінки, засвоєння вітаміну В12, регулює роботу 
травних ферментів, необхідний для нервової та серцево-судинної систем.

код: 2193/219304
форма випуску: 15 стік-пакетів по 20 мл

екстракт з м’якоті банана райського 10 г, 
водний субстрат метаболітів Lactobacillus 
plantarum зі шкірки апельсина (TCI507) 2,5 г, 
водний субстрат метаболітів Lactobacillus 
plantarum з корейського кімчі (TCI378) 2,5 г, 
вітамін В6 (піридоксину гідрохлорид) 2 мг.

«Метастік» допоможе:
 ● покращити травлення та засвоєння їжі,
 ● зменшити дискомфорт у ШКТ,
 ● налагодити випорожнення,
 ● зміцнити імунну систему, 
 ● контролювати рівень «поганого» холе-

стерину,
 ● контролювати вагу,
 ● полегшити алергічні прояви.

Застосування

склад (в 1 стік-пакеті (20 мл) міститься):

VEGAN

FRIENDLY
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МСМ
MSM

«МСМ» — синергічний продукт на основі органічної сірки (МСМ), вітаміну С і біотину. Така комбінація 
забезпечує високу ефективність продукту у підтриманні здоров’я суглобів, хрящів, молодої та красивої шкіри.

Дія активних компонентів
МСМ (метилсульфонілметан) — це біодоступна сірка органічного походження. У нашому організмі більш 
за все сірки міститься у шкірі, нігтях, волоссі, м’язах і суглобах. З віком кількість сірки зменшується, тому  
її додаткове надходження стає необхідним. МСМ забезпечує виконання багатьох життєво важливих функцій. 
Вона входить до складу амінокислот метіоніну, цистеїну, цистину і таурину, імунних білків, вітамінів N (ліпоєва 
кислота), В1 і В7, ферментів, гормону інсуліну та білка-антиоксиданту глутатіону.

МСМ входить до складу глікозаміногліканів — структурних компонентів сполучної та хрящової тканин, 
сприяє зменшенню запальних процесів у суглобових хрящах і м’язах. Крім того, забезпечує транспорт ко-
рисних речовин до м’язових тканин, прискорюючи їх відновлення після навантажень. Сірка також «працює» 
як антиоксидант, нейтралізуючи в організмі токсичні речовини та вільні радикали.

Сірка входить до складу білків колагену та кератину, які підтримують здоровий стан шкіри, волосся та нігтів. 
Вона нормалізує жировий обмін у клітинах шкіри, зменшує подразнення і запалення, зміцнює структуру во-
лосся та нігтів, прискорює їх ріст.

Біотин, або вітамін В7 — водорозчинний вітамін групи В. Завдяки оздоровчому впливу на шкіру і волосся 
його часто називають вітаміном краси та молодості. Німецькою haut – «шкіра» і haar – «волосся», звідси ще 
одна його назва – вітамін Н. Біотин дуже добре взаємодіє з вітаміном С і МСМ, причому з МСМ у В7 дуже 
тісний зв’язок, оскільки вітамін є джерелом сірки. В7 бере участь у синтезі кератину (основного білка шкіри, 
волосся та нігтів), крім цього підтримує природний колір волосся. Також важливо те, що В7 покращує ро-
боту сальних залоз, впливаючи на жировий обмін у шкірі, у тому числі і шкірі голови. Завдяки біотину шкіра 
припиняє лущитися, зникають вугрі та комедони.

Вітамін С — один з кращих вітамінів-антиоксидантів. Вітамін С бере участь в утворенні колагену – білка 
молодості і головного білка сполучної тканини, а це наші суглоби, хрящі, м’язи, шкіра, волосся, нігті.

код: 2152
форма випуску: 60 рослинних капсул

метилсульфонілметан 750 мг, вітамін С 50 мг, 
біотин 50 мкг

«МСМ»:
 ● допомагає зміцнити суглоби та хрящі;
 ● сприяє відновленню м’язових тканин;
 ● покращує стан шкіри, волосся і нігтів;
 ● забезпечує антиоксидантний захист 

організму.

Застосування

склад:

VEGAN

FRIENDLY
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О!МЕГА-3 ТГ
O!Mega-3 TG

Вченими давно встановлено, що регулярне вживання жиру морських риб знижує ризик захворювань серця 
та судин. Відомо, що жир морських риб – надзвичайно багате джерело поліненасичених жирних кислот 
омега-3, що належать до есенціальних (незамінних), тому вкрай важливо щодня отримувати їх з їжею у 
достатній кількості.

Огляд 298 наукових досліджень виявив, що дорослі люди у більшості регіонів світу мають низький або дуже 
низький рівень ПНЖК омега-3, особливо цінних ейкозапентаєнової (ЕПК) і докозагексаєнової (ДГК) кислот.
«О!Мега-3 ТГ» містить високу концентрацію ПНЖК омега-3 у відновленій тригліцеридній формі. Віднов-
лена тригліцеридна форма є близькою за своєю структурою до природної, тому легко та швидко засвоюєть-
ся організмом. Джерелом ПНЖК омега-3 у цьому продукті виступає риб’ячий жир з океанічних риб (анчоусів, 
сардин, скумбрії, тунця), виловлених у Тихому й Атлантичному океанах. Високу якість продукту забезпечує 
інноваційний екологічний процес очищення сировини без застосування токсичних органічних розчинників та 
високої температури.

Дія активних компонентів
Жир холодноводних морських риб виступає природним та практично єдиним джерелом цінних омега-3 кис-
лот – ЕПК і ДГК. Організм людини не може самостійно синтезувати ці поживні речовини, їх можна отримати 
лише з їжі або дієтичних добавок. ПНЖК омега-3 виконують ряд важливих біологічних функцій, завдяки 
яким підтримується здоров’я серцево-судинної, імунної та нервової систем, органів зору. ПНЖК омега-3 
конкурують із холестерином, витісняючи його з кровотоку. Підвищують активність імунних клітин. ЕПК сприяє 
підвищенню рівня «гормону радості» серотоніну. ДГК позитивно впливає на функції мозку та гостроту зору, 
оскільки саме сіра речовина головного мозку і сітківка очей містять найвищі концентрації ДГК.

Вітамін Е у найбільш активній і природній для людського організму формі D-альфа- токоферолу захищає 
ліпіди клітинних мембран від окиснення й пошкодження вільними радикалами, підвищує працездатність і 
опірність організму до інфекційних захворювань.

код: 2194/2191
форма випуску: 30/90 капсул

концентрат ПНЖК Омега-3 650 мг з риб’ячого 
жиру океанічних риб (анчоусів, сардин, скумбрій, 
тунців), у тому числі ЕПК (ейкозапентаєнова 
кислота) 360 мг, ДГК (докозагексаєнова кислота) 
240 мг, вітамін Е (D-альфа-токоферол) 6,71 мг

«О!Мега-3 ТГ» допомагає:
 ● підтримати здоров’я серцево-судинної 

системи;
 ● зміцнити імунітет;
 ● підтримати роботу нервової системи 

та органів зору;
 ● подовжити активне довголіття.

Застосування

склад:
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ОМЕГА 3 АПЕЛЬСИНИ
Omega 3 Oranges

«Омега 3 Апельсини» — джерело поліненасичених жирних кислот омега-3, необхідних для нормаль-
ного розвитку дитячого організму. Завдяки зручній формі (жувальні капсули) продукт подобається дітям,  
на відміну від традиційного риб’ячого жиру.

Дія активних компонентів
Омега-3 належить до поліненасичених жирних кислот, які не виробляються організмом самостійно. ПНЖК 
омега-3 необхідні дітям для нормального розвитку мозку та серцево-судинної системи, гарного зору.

Омега-3-кислоти багато в чому визначають розумові здібності дитини, пам’ять і концентрацію уваги, зорово-
моторну координацію. Також доведено, що прийом ПНЖК омега-3 позитивно впливає на соціальну поведінку 
дітей (знижує агресивність і дратівливість).

До складу продукту входить докозагексаєнова кислота (ДГК) – один з найкорисніших видів омега-3 і важ-
ливий структурний компонент організму. ДГК бере участь у підтриманні структури і функції усіх клітинних 
мембран, її необхідна концентрація у головному мозку важлива для гарної пам’яті, здатності сприймати 
інформацію та інших когнітивних і поведінкових функцій. Також ДГК має величезне значення для забезпе-
чення гарного зору.

код: 2113
форма випуску: 30 жувальних капсул

риб’ячий жир 500 мг (ПНЖК омега-3 150 мг,  
у т. ч. ЕПК 80 мг, ДГК 50 мг), натуральний апель-
синовий ароматизатор

«Омега 3 Апельсини» допомагає:
 ● захистити серце і кровоносні судини; 
 ● забезпечити нормальний 

інтелектуальний розвиток дитини, 
підтримати концентрацію уваги, 
пам’ять; 

 ● забезпечити загальнозміцнюючий  
і оздоровчий вплив на дитячий 
організм.

Застосування

склад:
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ОПІСТОП
OpiStop

«ОпіСтоп» — антигельмінтний засіб, створений спеціально для захисту організму від опісторхозу, який 
викликається сибірським сисуном, або котячою двоусткою. Це захворювання за останні роки стало великою  
та небезпечною соціальною проблемою, особливо для України, Казахстану, країн Південно-Східної Азії. 
Рідше поки що зустрічається у Європі та Північній Америці, але міграція населення і товарів активно сприяє 
його поширенню.

Ступінь зараженості населення опісторхозом визначається етнічними або традиційними особливостями хар-
чування і споживанням в їжу незнезараженої риби, інтенсивні осередки опісторхозу спостерігаються переваж-
но в районах з широко розвиненим рибальством. Як правило, виявляють мікст-інвазії: опісторхоз + лямбліоз 
+ токсокароз. Зараження відбувається при вживанні у їжу сирої, погано просмаженої та слабосолоної 
риби родини коропових. Двоустка сибірська, або котяча (Opisthorchis felineus), паразитує в людині, котах  
і собаках у печінці, жовчному міхурі, підшлунковій залозі.

Дія активних компонентів
Екстракт кори осики — засіб, який добре зарекомендував себе при опісторхозі. Його активні ком-
поненти — саліцин, популін, тремулоїдин, тремулацин, салікортин, таніни, органічні кислоти  
(бензойна, яблучна, аскорбінова), ефірні олії. Проникаючи крізь кутикулу, діючі речовини осики порушують 
структуру гельмінта, викликаючи його загибель. Кора також бореться і з іншими паразитами, лямбліями,  
що зустрічаються у питній воді або на немитих овочах, фруктах, зелені.

Пижмо — рослина з квітами яскраво-жовтого кольору з вираженим пряним запахом. Протиглисний ефект 
забезпечує танацетин та ефірні речовини борнеол і кетон – туйон. Разом вони пригнічують дію паразитуючих 
в органах опісторхів, круглих глистів і гостриків, зменшуючи викликані ними алергічні реакції, інтоксикацію, 
розлади травлення і випорожнень.

Екстракт шипшини виступає багатющим джерелом вітамінів В1, В2, В3, В5, С, К, РР, каротину, 
флавоноїдів і фенолокислот. Завдяки такому складу він характеризується жовчогінними, сечогінними, 
загальнозміцнювальними властивостями.

Екстракт квітів деревію відомий ефірною олією з великим вмістом азулену, каріофілену, цінеолу, туйо-
лу, борнеолу та ін. Сприяє загоєнню слизових ШКТ і зменшенню запалень, чинить жовчогінну, сечогінну,  
послаблюючу дію.

Перець довгий оптимізує обмін речовин і процес травлення, нормалізує секреторно-моторну функцію ШКТ.

код: 91654
форма випуску: 100 капсул

екстракт плодів шипшини 200 мг, екстракт 
кори осики 100 мг, екстракт кореня солод-
ки дегліциризиновий 100 мг, екстракт перцю  
довгого 100 мг, екстракт квітів деревію 50 мг, 
екстракт квітів пижма 20 мг, допоміжні компо-
ненти.

«ОпіСтоп» ефективно зменшує  
токсичний вплив паразитів  
на організм при:

 ● опісторхозі;
 ● лямбліозі;
 ● аскаридозі;
 ● ентеробіозі.

Застосування

склад:
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ОУШЕНМІН
Oceanmin

код: 225115/225130
форма випуску: порошок у стіках 1 г, 15 стіків в упаковці

«Оушенмін» допомагає:
 ● подолати відчуття втоми;
 ● збільшити фізичну витривалість і розумову 

працездатність;
 ● нормалізувати емоційний баланс і підвищити 

стресостійкість;
 ● підтримати роботу серця;
 ● зміцнити кісткову тканину.

Застосування

концентрат глибоководних морских мiнералiв, що 
містить магній не менше 120 мг, натрій не менше  
90 мг, калій не менше 35 мг, кальцій не менше 0,9 мг.

склад:

«Оушенмін» — це концентрат глибоководних морських мінералів, який виробляють з використанням 
запатентованої технології iз морської води, що надходить з глибини 662 метри у Тихому океані. Глибоко-
водна морська вода вирізняється виключною чистотою, оскільки ізольована від впливу сонячного світла, 
має стабільно низьку температуру (6–9 градусів за Цельсієм) і у ній відсутня бактеріальна мікрофлора. При 
цьому вона характеризується унікальним складом мінеральних речовин у різних концентраціях. 

Головний мінерал складу «Оушенмін» — магній, крім нього у продукті міститься ще близько 70 морських 
мінералів. Багатий мінеральний склад і пропорції основних макроелементів – магнію, калію, кальцію, натрію 
– допомагають упоратися з однією з основних проблем сучасності – втомою, викликаною різними причинами 
(фізичним або розумовим навантаженням, перенесеними захворюваннями, стресами, магнітними бурями, 
поганою екологією або іншими проблемами), і дозволяють відновити енергетику, відчути смак життя. 

Дія активних компонентів
Магній
Магній — основний компонент складу не випадково: характерним симптомом його дефіциту є втома, в’ялість, 
низька працездатність, безсоння, дратівливість. Саме магній регулює в організмі людини збудженість і 
провідність нервової тканини, бере участь у синтезі більшості нейропептидів у головному мозку (нейропеп-
тиди регулюють поведінкові та пристосувальні реакції, керують циркадними ритмами, харчовою поведінкою, 
відіграють важливу роль у механізмах пам’яті та навчання). Магній забезпечує розслаблення м’язів (у тому 
числі серцевого), допомагає знімати спазм, який часто виникає у м’язах після інтенсивного фізичного на-
вантаження або пережитого стресу. 

Інші мінерали складу
Відомо, що мінеральний склад організму представлений різними макро- та мікроелементами, кожний з яких 
виконує свою функцію, а в комплексі вони забезпечують злагоджену роботу всіх систем і органів. «Оушенмін», 
крім магнію, калію, натрію та кальцію, містить слідові кількості близько 70 різних морських мінералів, що 
дозволяє організму вибрати потрібні «зараз і сьогодні» мінерали для забезпечення гомеостазу. 

«Оушенмін» перед прийомом розчиняється у воді, при цьому морські мінеральні солі швидко дисоціюють з 
утворенням активних хімічних частинок – іонів мінералів, що забезпечує їх швидке засвоєння.

VEGAN

FRIENDLY
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ПАПАЯ
Papaya

Папая вирізняється чудовим смаком і ні з чим незрівнянним вишуканим ароматом. У Коста-Ріці та Мексиці 
місцеві мешканці називають папаю «плодом гарного здоров’я» і цінують цей корисний фрукт як ефективний 
засіб для покращення травлення. Крім того, папая – чудовий дієтичний продукт для людей, які слідкують  
за своєю вагою.

«Папая» — продукт із соковитої м’якоті плодів папаї, розроблений із дотриманням усіх стандартів якості,  
що дозволяють зберегти поживні і цілющі властивості цього чудового тропічного фрукта. Це ідеальний засіб 
для відновлення сил після перенесених хвороб і при перевтомі. Папая покращує функцію ШКТ, очищає ки-
шечник, надає бадьорості й активності.

Дія активних компонентів
Цей плід — надзвичайно багате джерело корисних речовин! М’якоть містить 6–12 % цукрів, до 1 % білків,  
1,4 % кислот, вітаміни В1, В2, С, каротин, мінерали (калій, магній, кальцій) і необхідні для гарного травлення 
ферменти (папаїн, пептидаза, ліпаза та ін.).

Основною діючою речовиною папаї є папаїн – найважливіший з-поміж шести виділених з її соку ферментів. 
Його дія подібна до дії ферментів, що виробляються організмом людини, тому його ще називають «рослин-
ним пепсином». Особливість папаїну у тому, що він є активним не лише у кислих, а й у нейтральних, і лужних 
середовищах.

Папаїн суттєво покращує травлення, особливо при ускладненні перетравлювання білкової їжі, розщеплює 
білки до амінокислот, сприяє їх швидкій засвоюваності організмом. Саме якісно засвоєний білок вкрай 
необхідний для загоєння ерозій і виразок слизової як основний будівельний матеріал нових клітин. Йому 
властива протизапальна, анальгетична, антитромботична і фібринолітична активність.

Папая — джерело рослинного лізоциму, який виділяють з латексу динного дерева. Цей фермент міститься  
у рослинах, тваринах, в людині і проявляє протимікробні і протизапальні властивості, руйнуючи клітинну 
стінку грам-позитивних бактерій, грибків та вірусів.

Лізоцим також виступає регулятором імунних і метаболічних процесів та має антиоксидантні властивості.

код: 1130
форма випуску: 100 жувальних таблеток

плоди папаї 30 мг, папаїн 3 мг, допоміжні компо-
ненти.

«Папая»:
 ● покращує якість травного процесу;
 ● ефективна при ерозивних захворюван-

нях ШКТ;
 ● активізує роботу кишечника;
 ● тонізує організм, надає бадьорості.

Застосування

склад:

LACTO

VEGETARIAN
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ПАРАФАЙТ
ParaFight

«ПараФайт» — протипаразитарний засіб широкого спектра дії. В основі продукту загальновідомі рослинні 
антигельмінтики, які надають ефективну допомогу організму та оптимізують функції ШКТ.

Екстракт листя чорного горіха — джерело дубильних речовин, органічних кислот, кумаринів, глікозидів, 
флавоноїдів, ефірної олії, вітамінів С, В1 і Р, мінеральних солей, юглону. Юглон активний стосовно пато-
генних бактерій, дріжджів роду Candida, сприяє покращенню функцій кишечника і тим самим формуван-
ню м’яких випорожнень. Флавоноїди і таніни розслаблюють гладку мускулатуру, зменшують подразнення  
та запалення слизових оболонок, прискорюючи їх загоєння.

Корінь тирличу великолистого зарекомендував себе як дієвий природний антигельмінтик. Генціопікрин, 
який міститься у рослині, здатен блокувати життєдіяльність одного з найбільш небезпечних паразитів 
Тохосаrа canis (на його ранній стадії розвитку), який вражає легені, печінку, очі і нерідко призводить до роз-
витку гастритів та сильної алергії.

Перець довгий, який також ще називають індонезійським довгим перцем, — тропічна рослина. Завдяки 
вмісту піперину, біофлавоноїдів чинить потужну антисептичну дію, особливо стосовно Heliсobacter і грибів 
роду Candida.

Чебрець звичайний — джерело тимолу, який особливо ефективний стосовно екзотичних гельмінтів 
анкілостоми та некатора, а також волосоголовця, що паразитує у товстому кишечнику хатніх тварин.

Часник, підвищуючи захисні сили організму, допомагає при найрізноманітніших проблемах зі здоров’ям,  
у тому числі і паразитарних інфекціях.

Листя шавлії, материнки доповнюють протиглисні інгредієнти продукту протизапальними, 
спазмолітичними, в’яжучими властивостями. Цей рослинний комплекс містить дубильні речовини, 
катехіни, флавоноїди, які допомагають упоратися з метеоризмом, важкістю у шлунку, мінімізують процеси 
гниття та бродіння у кишечнику.

код: 2124
форма випуску: 90 рослинних капсул

екстракт листя чорного горіха 150 мг, ек-
стракт бутонів гвоздики 45 мг, екстракт квітів 
ромашки 35 мг, екстракт кореня тирличу 35 мг, 
екстракт плодів перцю довгого 25 мг, екстракт 
трави деревію 25 мг, екстракт кореня алтеї 
25 мг, порошок часнику 20 мг, екстракт листя 
м’яти перцевої 20 мг, екстракт листя чебрецю 
20 мг, екстракт листя шавлії 20 мг, екстракт 
листя материнки 20 мг, допоміжні компоненти.

«ПараФайт»:
 ● ефективний при різних гельмінтозах 

(лямбліозі, аскаридозі, ентеробіозі, 
трихоцефальозі, анкілостомідозі, 
некаторозі та ін.);

 ● сприяє детоксикації.

Застосування

склад:

VEGAN

FRIENDLY
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ПЕНТОКАН
PentoKan

«ПентоКан» — збалансована комбінація калію, вітаміну С і рибози — трьох компонентів, необхідних для 
підтримання ефективного енергообміну. Зручна форма випуску забезпечує підвищену біодоступність, до-
зволяючи активним речовинам швидше і краще засвоюватись.

Дія активних компонентів
Калій — елемент, значення якого важко переоцінити. Він міститься в усіх внутрішньоклітинних рідинах  
і допомагає нормалізувати кислотно-лужний баланс. Калій важливий для здоров’я серця, зменшує 
провідність міокарда. Зниження його вмісту у крові підвищує ризик розвитку аритмій. Від рівня цього мінералу 
в організмі багато в чому залежить наша працездатність і енергійність; при його зниженні (через напружену 
фізичну та розумову активність, стрес, незбалансоване харчування) людина відчуває занепад сил та швидко 
втомлюється.

Вітамін С — вкрай важливий для здоров’я вітамін, якому притаманні антиоксидантні властивості. Якщо  
ви ведете активний спосіб життя, напружено працюєте, часто відчуваєте стрес або живете у несприятливих 
умовах, то він вам особливо необхідний. Вітамін С допомагає постачати кисень до м’язів і тканин, бере 
участь у синтезі колагену, сприяє кращому засвоєнню білка. Завдяки йому організм швидше відновлюється 
після навантаження і стресу. Вітамін С також сприяє захисту організму від передчасного старіння.

Рибоза необхідна для синтезу молекул АТФ (аденозинтрифосфат), за допомогою яких усі клітини на-
шого організму зберігають і використовують енергію для біохімічних реакцій. Рибоза особливо важлива  
для спортсменів: концентрація АТФ у клітинах після тренування (або іншої стресової ситуації) значно 
знижується, а додаткове вживання рибози допомагає відновити енергетичні запаси.

код: 2141
форма випуску: 20 шипучих таблеток

калій (гідрокарбонат) 420 мг, вітамін С 
(L-аскорбінова кислота) 100 мг, рибоза 20 мг, 
допоміжні компоненти. 

Активні компоненти продукту допома- 
гають:

 ● підтримувати високий рівень енергії та 
працездатність;

 ● швидше відновитись після навантажен-
ня і стресу;

 ● підтримувати здоров’я серця.

Застосування

склад:

VEGAN
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ПРЕМІУМ СПІРУЛІНА
Premium Spirulina

Таблетки з водоростей, вирощених в екологічних умовах, без додавання допоміжних речовин, 100 % 
спіруліна.

Спіруліна поєднує в собі якості бактерії та водоростей. Як усі рослини вона здатна до фотосинтезу: під дією 
сонячного світла синьо-зелені пігменти спіруліни перетворюють вуглекислий газ і воду на складні органічні 
речовини у своєму складі. Таким чином, спіруліна — простий, екологічний продукт, багатий на комплекс 
фітонутрієнтів, вітамінів і мінералів. Тож не дивно, що у сучасному світі спіруліну часто називають «супер-
продуктом».

Дія активних компонентів
Спіруліна містить повноцінний рослинний білок, в якому наявні усі незамінні амінокислоти. Цікаво,  
що у спіруліні в 12 разів більше легкозасвоюваного білка порівняно з яловичиною, що робить її незамінним 
продуктом для вегетаріанців і веганів. До того ж рослинний білок легше та швидше засвоюється організмом, 
ніж тваринний. Вміст жиру у спіруліні становить усього 2–4 %, його основна частина — омега-6 поліненасичені 
жирні кислоти. Серед них гамма-лінолева і гамма-ліноленова кислоти, вкрай важливі для фізичного  
та інтелектуального здоров’я. Вони захищають організм від передчасного старіння, стресів, вікових змін, 
різних алергічних реакцій і запальних процесів. Крім того, спіруліна багата на вітаміни А, Е, F, групи В.  
У її складі можна знайти багато макроелементів (кальцій, калій, магній) і мікроелементів (марганець, залізо, 
цинк). Заслуговує на увагу також високий вміст антиоксидантів, таких як каротиноїди, селен і германій. Вжи-
вання спіруліни сприяє покращенню обміну речовин і детоксикації організму, допомагає контролювати вагу, 
регулювати рівень холестерину.

код: 2163
форма випуску: 200 таблеток

спіруліна 500 мг. Без допоміжних компонентів.

«Спіруліна»:
 ● покращує обмін речовин;
 ● зміцнює імунітет;
 ● допомагає контролювати вагу.

Застосування

склад:

VEGAN

FRIENDLY
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ПРЕНАТАЛ +
Prenatal +

Продукт «Пренатал +» створений спеціально для підтримання здоров’я жінки у період вагітності і під час го-
дування груддю. Він містить усі найнеобхідніші вітаміни та мінерали, а також вкрай важливу для правильного 
розвитку малюка докозагексаєнову кислоту (ДГК), і все це — в одній капсулі. Продукт допомагає отримати 
поживні речовини, необхідні як для матері, так і для дитини впродовж усього періоду вагітності і після неї. 
Доведено, що дефіцит вітамінів під час вагітності завдає шкоди здоров’ю матері і дитини, підвищує ризик 
розвитку перинатальних патологій і є однією з причин недоношеності, порушень фізичного та розумового 
розвитку дітей.
Дія активних компонентів
ПНЖК омега-3 (ДГК). До складу «Пренаталу +» входить докозагексаєнова кислота (ДГК) — найцінніший 
для організму вид омега-3. Це один з ключових компонентів, що забезпечують здоров’я майбутньої мами 
та її малюка, який проникає крізь плаценту до плода, допомагаючи розвитку його головного мозку, нервової  
системи та очей. ДГК допомагає зміцнити стінки судин і капілярів, нормалізувати роботу серця, знизити 
рівень «поганого» холестерину. Достатній рівень ДГК в організмі вагітної жінки знижує ризик передчасних 
пологів.
Вітамін D. Під час вагітності цей вітамін особливо необхідний, оскільки без нього кальцій засвоюється мен-
шою мірою. Його дефіцит може призвести до рахіту, одним з проявів якого є неправильне формування 
скелета.
Вітаміни групи В забезпечують нормальне функціонування нервової системи і беруть активну участь  
в обмінних процесах при формуванні плода. Дефіцит вітамінів В9 і В12 може призводити до порушень фор-
мування нервової трубки плода, затримки внутрішньоутробного розвитку, невиношуванню та ризику перед-
часних пологів.
Вітамін Е та ніацин потрібні для нормального розвитку дитини і функціонування плаценти. Допомагають 
виносити дитину і запобігають можливим загрозам викидню на ранніх строках. Вони необхідні для нормаль-
ного розвитку плода (зокрема, беруть участь у формуванні дихальної системи малюка). Вітамін Е покращує 
функцію яєчників, підтримує нормальний гормональний фон і перешкоджає мимовільному аборту.
Селен і цинк. При вираженій нестачі селену і цинку в організмі вагітної жінки існує ризик народження ди-
тини із вродженими аномаліями (м’язова слабкість, недорозвиненість хребта, вади серця, захворювання 
дихальної системи, нервові розлади). Дефіцит цих мінералів здатен спровокувати пізній токсикоз, набряки, 
анемію і передчасні пологи.
Йод важливий для нормального функціонування щитоподібної залози. Недостатнє вживання цього елемен-
та під час вагітності може призвести до формування зоба і подальших змін функції щитоподібної зало-
зи у матері та розвитку тиреоїдних розладів у дитини, тому під час вагітності рекомендується перевіряти 
щитоподібну залозу і заповнювати нестачу йоду.

код: 2140
форма випуску: 30 капсул

ДГК 200 мг (з риб’ячого жиру), біотин 50 мкг, вітамін 
В5 (кальцій-D-пантотенат) 6 мг, вітамін D3 (холе-
кальциферол) 5 мкг, вітамін В12 (ціанокобаламін) 3,5 
мкг, фолієва кислота 400 мкг, ніацин 15 мг, йод 150 
мкг, вітамін В6 1,9 мг, вітамін В2 1,5 мг, селен 30 мкг, 
вітамін В1 1,2 мг, вітамін Е 13 мг, цинк 2,25 мг.

Продукт «Пренатал +» допомагає:
 ● підтримувати здоров’я матері й забезпечити 

гармонійний розвиток плода;
 ● знизити ризик можливих ускладнень вагітності 

і пологів;
 ● знизити ймовірність розвитку вроджених 

аномалій у дитини;
 ● зміцнити здоров’я дитини у перші роки життя.

Застосування

склад:
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ПРОМАРИН ПЕПТИДИ КОЛАГЕНУ
Promarine Collagen Peptides

«Промарин пептиди колагену» — це концентроване джерело пептидів колагену 1-го та 3-го типів з гли-
боководних морських риб – тріски, сайди, пікші – для підтримання молодості і краси шкіри, оздоровлення 
волосся та нігтів. Пептиди колагену мають низьку молекулярну масу, тому легко засвоюються організмом.

Дія активних компонентів
Пептиди колагену (низькомолекулярний колаген) — це короткі ланцюги амінокислот, що складають осно-
ву колагену та кератину – одного з основних білків людського організму. Колаген присутній у багатьох органах  
і тканинах, а шкіра на 2/3 складається з колагену, який визначає її еластичність, гладкість та щільність. Після 
25 років вироблення колагену починає знижуватись, і до 60 років в організмі може залишитись не більше 
половини вихідного рівня. З віком колагенові волокна товстішають, їх кількість і еластичність зменшується, 
що призводить до провисання та стоншення шкіри, появи статичних зморщок. 

На сьогодні виявлено 28 різних типів колагену. Понад 90 % колагену шкіри складає 1-й і 3-й типи, тому  
їх поповнення є вкрай важливим для запобігання віковим змінам.

Вітамін С стимулює вироблення власного колагену, еластину та гіалуронової кислоти фібробластами. 

Біотин, або «вітамін краси», виступає джерелом сірки, яка необхідна для синтезу кератину – основного 
структурного білка волосся та нігтів. Біотин також регулює роботу сальних залоз, зменшує лущення шкіри, 
запобігає закупорюванню пор.

Вітамін В6 необхідний для синтезу амінокислот і стимулює обмінні процеси у шкірі та слизових оболонках. 

Чорниця та шпинат. Антоціани, флавоноїди, вітаміни А, С, РР, що входять до їх складу, зміцнюють стінки 
кровоносних судин і захищають колагенові волокна від руйнування.

код: 2260/226003
форма випуску: рідина, 10 флаконів по 50 мл

гідролізований риб’ячий колаген 10 000 мг, концентрат 
яблучного соку 700 мг, аскорбінова кислота 100 мг, кон-
центрат соку ягід чорниці 10 мг, вітамін В6 1,4 мг, шпи-
нат 1 мг, біотин 50 мкг, допоміжні компоненти.
Містить підсолоджувачі — еритритол  
і стевіолглікозиди.

«Promarine Collagen Peptides» допомагає:
 ● уповільнити вікові зміни шкіри (зниження 

еластичності, сухість, стоншення,  
нерівний тон);

 ● покращити стан волосся та нігтів;
 ● зменшити прояви целюліту.

Застосування

склад:

PE
SCATARIANS
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ПРОТІВІТІ УЛЬТРА
Protivity Ultra

код: 2187
форма випуску: 150 таблеток 

«Протівіті Ультра» забезпечує організм швидкозас-
воюваним білком:

 ● при незбалансованому харчуванні;
 ● під час різних дієт;
 ● при непереносимості молочного білка;
 ● при порушеннях процесів травлення;
 ● підвищених фізичних та інтелектуальних наван-

таженнях;
 ● для прискорення регенерації після травм, 

операцій;
 ● при ослабленому імунітеті і занепаді сил.

Застосування

L-лейцин 250 мг, L-ізолейцин 125 мг, L-валін 125 мг, 
L-аргінін 100 мг, L-лізин г/х 120 мг, цитрулін 80 мг, 
L-фенілаланін 100 мг, L-глутамін 100 мг, L-треонін 60 
мг, L-гістидин 40 мг, L-цистеїн 20 мг, допоміжні компо-
ненти.

склад:

«Протівіті Ультра» — це комплекс із 11 замінних і незамінних амінокислот для доповнення та збагачення 
щоденного раціону. Заповнює дефіцит білка в раціоні, оптимізує обмін речовин, допомагає відновлювати 
м’язи, суглоби та зв’язки, нарощувати м’язову масу, зміцнювати імунітет, підвищувати витривалість організму. 
Не містить ГМО, сої, глютену.

Дія активних компонентів

Здорове та збалансоване харчування — це харчування, що забезпечує ріст, нормальний розвиток і 
життєдіяльність людини, сприяє зміцненню її здоров’я та профілактиці захворювання, покращує якість жит-
тя в цілому.

Білки — це складні органічні речовини, що складаються з амінокислот, які є основою всіх клітинних структур, 
виступають будівельним матеріалом наших м’язів, внутрішніх органів, шкіри, волосся, нігтів та інших тканин. 
Крім того, вони регулюють обмін речовин, допомагають формувати імунітет, прискорюють і направляють 
хімічні реакції та відповідають за відновлення тканин. При цьому, на відміну від вуглеводів і жирів, білки не 
можуть накопичуватись в організмі. 

Сьогодні більшість людей харчується продуктами з низьким вмістом білків. Це серйозно погіршує якість жит-
тя, збільшуючи ризики хронічних захворювань і розладів.

Для засвоєння білок з їжі має пройти довгий шлях і в процесі травлення перетворитись на окремі 
амінокислоти. Це потребує певного часу та енергії. Застосування амінокислот істотно прискорює засвоєння 
і не потребує значних енергозатрат. Таким чином, саме амінокислоти, а не власне білки є найбільш цінними 
елементами харчування.

Комплекс Протівіті Ультра – це:
– збалансований склад із незамінних (валін, лейцин, ізолейцин лізин, треонін, фенілаланін), замінних 
(аргінін, гістидин, глутамін, цитрулін) та умовно незамінних (цистеїн) амінокислот;
– мінімум калорій – усього 7 ккал;
– легкозасвоювані амінокислоти з високим ступенем доступності і ефективності, отримані сучасними 
біотехнологічними методами (ферментація, гідроліз).
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САФРИНО
Safrino

«Сафрино» поєднує у собі цінні властивості патентованого екстракту іранського шафрану і міо-інозитолу. 
Продукт допомагає відновити емоційну рівновагу при гострому та хронічному стресі, покращити сон і настрій. 

Дія активних компонентів
Шафран здавна допомагав людям упоратися з проявами психічних і душевних розладів. Вирощування шаф-
рану здійснювалось ще у 2000–1500 рр. до н.е. Він був і залишається найдорожчою спецією у світі. Висока 
цінність для здоров’я зумовлена здатністю приймочок шафрану позитивно впливати на фізичне та менталь-
не здоров’я. 

Safr’Inside™ — це єдиний інкапсульований екстракт приймочок шафрану.
Виробник екстракту французька компанія ACTIV’INSIDE використовує високоякісний іранський шафран 
сорту Sargol. Запатентований процес м’якої екстракції дозволяє домогтися збереження активних речовин 
шафрану і забезпечує найвищий вміст сафраналу (2%), що у 10 разів більше, ніж у неінкапсульованих ек-
страктах шафрану. Екстракт приймочок шафрану уповільнює розпад серотоніну на 50%, при цьому знижує 
на 44% секрецію гормону кортизолу, рівень якого слугує маркером стресу, що переживає людина. 

Міо-інозитол. Це один з дев’яти ізомерів інозитолу, який вирізняється більш високою біологічною активністю, 
краще засвоюється і відповідно швидше діє. Найвища концентрація інозитолу фіксується у головному мозку, 
оскільки він відіграє важливу роль у передачі нервових імпульсів, бере участь у синтезі дофаміну і серотоніну, 
що підвищує стійкість до стресів.

код: 2184
форма випуску: 30 рослинних капсул

інозитол (міо-інозитол) 350 мг, екстракт при-
ймочок шафрану Safr’Inside™ 30 мг, цинк (цинку 
оксид) 2,3 мг.

«Сафрино» допомагає:
 ● відновити емоційну рівновагу при 

гострих та хронічних стресових 
ситуаціях, зокрема при ПМС і у період 
менопаузи;

 ● покращити настрій і сон;
 ● зменшити фізичний вплив стресу на 

серце, підтримуючи нормальну часто-
ту серцевих скорочень у стресових 
ситуаціях.

Застосування

склад:

VEGAN

FRIENDLY
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СЕЛЕН
Selenium

Продукт містить синергічний комплекс кращих антиоксидантів – мінералу селену та вітаміну С, які  
захищають від передчасного старіння, підтримують роботу життєво важливих систем, зокрема імунної  
та серцево-судинної, беруть участь у процесі детоксикації організму, покращують стан шкіри.

Дія активних компонентів
Селен (від грец. selene – «місяць») — один з найважливіших для здоров’я мікроелементів. З усіх харчових 
джерел найбільш багаті на селен печінка, м’ясо, птиця, лосось, лісові горіхи, часник, злаки.

В організмі людини селен входить до складу антиоксидантного ферменту глутатіон-пероксидази, разом  
з якою захищає клітини від вільних радикалів. Саме цей фермент – головне депо селену в організмі (від 
30 до 60%). Крім того, виступаючи синергістом вітамінів Е і С, селен посилює їх антиоксидантну активність.  
У комплексі з ними підтримує здоров’я простати і яєчників, підвищує стійкість організму до радіації. Нестача 
селену не лише знижує імунітет і працездатність, але й призводить до розвитку серцево-судинних захворю-
вань, чоловічого та жіночого безпліддя, накопичення важких металів і передчасного старіння.

Входячи до складу особливих ферментів, селен бере участь у метаболізмі йоду та утворенні гормону 
щитоподібної залози Т3, необхідного для нормального фізичного та психічного розвитку організму в цілому, 
особливо центральної нервової системи.

Селен є компонентом білків м’язової тканини, зокрема й міокарда. Він покращує еластичність стінок судин 
і текучість крові, транспортування поживних речовин та кисню до тканин, відповідає за нормальний стан 
клітин крові тромбоцитів.

Селен і вітамін С відіграють значну роль у підтриманні здоров’я імунної системи. Вони сприяють синтезу 
основних імунних клітин: лейкоцитів, лімфоцитів, антитіл, макрофагів та інтерферону, у такий спосіб поси-
люючи захист організму від несприятливих факторів.

Селен вкрай важливий для здоров’я шкіри. Він захищає шкіру від пошкодження важкими металами  
та вільними радикалами, запобігаючи передчасному старінню, покращує її еластичність, сприяє зниженню 
синтезу меланіну, зменшуючи пігментацію шкіри. 

код: 2111
форма випуску: 100 рослинних капсул

селен (L-селенометіонін) 75 мкг, вітамін С 75 мг.

«Селен»:
 ● пiдтримує нормальну роботу серцево- 

судинної, імунної та інших систем;
 ● сприяє уповільненню процесу 

старіння;
 ● допомагає підтримувати 

еластичність шкіри.

Застосування

склад:

VEGAN

FRIENDLY
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застосування

СИНЕРДЖАЙЗЕР 
зі смаком апельсина та манго
Synergizer orange&mango

Збалансований енергетичний напій з яскравим фруктово-цитрусовим смаком. Синергія вітамінів, мінералів, 
рослинних екстрактів, вуглеводів, амінокислот сприяє помітному підвищенню активності, працездатності, 
витривалості. Натуральний кофеїн з екстрактів гуарани та зеленого чаю забезпечує приплив енергії без 
побічних ефектів, властивих синтетичному кофеїну, який зазвичай входить до складу енергетичних коктейлів.
Дія активних компонентів
Екстракти гуарани та зеленого чаю містять натуральний кофеїн, який засвоюється поступово і дбайливо 
діє на організм, не подразнюючи слизову ШКТ і не викликаючи перезбудження, а ефект триває набагато 
довше.
Глюкоза, сахароза, мальтодекстрин. Вуглеводи з високим глікемічним індексом — основний постачаль-
ник енергії для організму. До складу «Синерджайзеру» включена збалансована комбінація вуглеводів, яка 
забезпечує стабільний приплив якісної енергії та швидке відновлення витраченого глікогену без різких 
стрибків рівня цукру у крові.
L-карнітин — ефективний енергетичний стимулятор. Запобігає нервовому виснаженню, покращує фізичну 
витривалість і розумову активність. Прискорює процес розщеплення вуглеводів до молочної кислоти  
і сприяє швидкому виведенню її з м’язових тканин.
Глюкуронолактон — природний метаболіт глюкози, бере участь в утворенні глікогену, тим самим допомагає 
запобігти вичерпанню запасів глікогену у клітинах, що особливо актуально для тих, кому енергія потрібна 
швидко і у достатній кількості.
Амінокислотний комплекс.
Таурин покращує кровообіг та обмінні процеси у серцевому м’язі, підтримує нервову систему у стресових 
ситуаціях, поліпшуючи психологічний стан, знижує рівень глюкози у крові. Гліцин впливає на активність усіх 
реакцій у процесі синтезу енергії з вуглеводів в організмі, тому при надмірному фізичному навантаженні 
або стресі його внутрішні резерви швидко витрачаються і потребують поповнення. Цитрулін прискорює 
відновлення м’язів після навантаження, знижує м’язову втому, покращує енергетичний обмін у серцевому 
м’язі.
Вітаміни групи В (В1, В2, PP, B6, пантотенова кислота) необхідні для ефективного енергетичного обміну.
Магній, натрій і хром беруть активну участь у метаболізмі жирів та вуглеводів, водно-сольовому, енерге-
тичному обміні.
Фруктові добавки апельсина та манго забезпечують яскравий і бадьористий фруктово-цитрусовий смак 
напою.

сахароза, мальтодекстрин, глюкоза (декстроза), таурин 
600 мг, апельсиновий фруктовий порошок, магній (цитрат) 
50,4 мг, L-цитрулін (малат) 315 мг, L-карнітин (тартрат) 
300 мг, манго фруктовий порошок, D-глюкуронолактон 
300 мг, L-гліцин 200 мг, натрій (цитрат), екстракт зеле-
ного чаю 50 мг, екстракт гуарани 50 мг, вітамін PP 16 мг, 
пантотенова кислота 5 мг, вітамін В6 1,4 мг, вітамін В2  
1,4 мг, вітамін В1 1,1 мг, хром (піколінат) 50 мкг, допоміжні ком-
поненти. 
Містить підсолоджувачі — еритритол і стевіолглікозиди.

Застосування
Продукт рекомендований для тих, хто:

 ● хоче ефективно підвищити свою продуктивність 
і працездатність — як інтелектуальну, так і 
фізичну;

 ● потребує додаткової енергії без відкладеної 
втоми;

 ● уникає вживання синтетичного кофеїну.

код: 2130/2161
форма випуску: порошок 500 г/25 г

склад:

OVO

VEGETARIAN

LACTO

VEGETARIAN
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СІЛЬВЕР-МАКС
Silver-Max

«Сільвер-Макс» створений на основі колоїдного срібла, яке є потужним природним антисептиком, 
характеризується добре вираженою протимікробною та протизапальною дією. Колоїдне срібло у даному 
продукті у концентрації 10 ррм ефективно впливає на патогенні бактерії, швидко виводиться з організму,  
не призводить до пігментації покривів шкіри. Технологія виробництва колоїдного розчину дозволяє частин-
кам срібла повністю розчинитись у воді і ґарантує високу якість продукту.

Дія активних компонентів

Колоїдне срібло діє на більш ніж 350 видів шкідливих мікроорганізмів, у тому числі на стафілококи  
і хелікобактер пілорі, який провокує виразку шлунка, не чинить при цьому токсичного впливу на організм. 
Вирізняється потужним бактерицидним ефектом. Проникаючи до зараженої клітини, іони срібла блокують 
надходження поживних речовин до вірусу, прирікаючи хвору клітину на загибель. При цьому срібло не шко-
дить здоровим клітинам, тобто, вбиваючи патогенні бактерії, лишається безпечним для власної корисної 
флори організму.

Протизапальні властивості срібла проявляються при його стиканні з ураженими тканинами. Потрапляючи 
до гнійної рани, срібло зв’язується із тканинними білками і створює захисний шар, обволікаючи нервові 
закінчення, запобігаючи подразненню. Під впливом срібла рана швидко очищується від некротичних мас, 
що запобігає розвитку різних патологій і прискорює процес загоєння тканини. Колоїдне срібло ефективно діє 
при розладах ШКТ, харчовому отруєнні, деяких шкірних висипах (псоріаз, алергічний дерматит), запаленнях 
суглобів.

Срібло – один з найважливіших мікроелементів, необхідних для нормальної роботи організму людини. Осо-
бливо його потребують мозок, залози внутрішньої секреції, печінка, нирки, кістки. Срібло бере активну участь 
в обмінних процесах організму, синтезі багатьох важливих ферментів і вітамінів, а також регулює енергетич-
ний обмін, сприяє збільшенню кількості лімфоцитів, еритроцитів і гемоглобіну.

код: 91619/91614
форма випуску: 118/236 мл

очищене срібло у концентрації 10 мкг/мл, 
очищена вода.

«Сільвер-Макс» дає позитивний резуль-
тат при:

 ● інфекційних респіраторних захворю-
ваннях;

 ● захворюваннях шкіри (дерматомікози, 
фурункульоз, екземи у різній 
локалізації);

 ● захворюваннях ШКТ (виразкова хворо-
ба шлунка і дванадцятипалої кишки, 
дизентерія), харчових отруєннях;

 ● трофічних виразках і опіках.

Застосування

склад:

VEGAN

FRIENDLY
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СЛІМ БАЙ СЛІМ
Slim by Slim

Завдяки активним рослинним інгредієнтам «Слім бай Слім» дозволяє досягти максимального результату 
у корекції ваги, а також легко упорається із зайвим холестерином за рахунок його швидкого розщеплення  
й утилізації організмом, сприяє зниженню рівня цукру у крові, здатен знешкоджувати й очищати організм від 
токсинів.

Дія активних компонентів
Гарцинія камбоджійська — джерело гідроксилимонної кислоти (ГЛК), виділеної з плодів росли-
ни, забезпечує в організмі людини потрійну дію: зменшує утворення жирних кислот і холестери-
ну, посилює окиснення жиру та регулює апетит. ГЛК бере участь у метаболізмі цукрів і жирів, пере- 
шкоджаючи трансформації цукрів у жири. Блокуючи утворення жирних кислот з вуглеводів, вона підтримує 
таку концентрацію глюкози, за якої нейрони гіпоталамуса не стимулюють апетит.

Інулін – це, перш за все, розчинна клітковина плюс активний пребіотик. Проявляє свої функціональні 
властивості у товстому кишечнику на рівні його симбіотичної флори, вибірково стимулюючи ріст і метаболічну 
активність корисних бактерій. Як сорбент прискорює очищення організму від токсинів.

Екстракт шкірки цитрусових справляє тонізуючий кофеїноподібний ефект. Містить значну кількість 
флавоноїдів (нарингін, рутин, кверцетин, гесперидин), яким властива антисклеротична дія. Зменшує за-
гальний рівень ліпідів у крові, печінці, судинах, допомагає жовчі прискорити їх розщеплення без якихось 
шкідливих побічних ефектів.

Екстракт хурми — джерело багатьох корисних речовин: харчових волокон, мінералів (натрій, магній, калій, 
марганець, кальцій), легкозасвоюваних цукрів, вітамінів А, С, Р. Такі цукри необхідні для утворення глікогену 
у печінці та її енергетичного живлення.

Екстракту ягід годжі властивий антиоксидантний і тонізуючий ефект, він помітно покращує процес травлен-
ня, сприятливо впливає на функції печінки. Втрату ваги при вживанні цих ягід пов’язують зі значною кількістю 
антиоксидантів, дія яких призводить до більш швидкого розпаду жирів.

Екстракт листя зеленого чаю також активний антиоксидант і джерело біологічно активних речовин. 
Стимулює обмін речовин, прискорюючи окиснення жирів і збільшуючи витрату енергії, зв’язує та виводить  
з організму холестерин, а також токсичні речовини.

Таурин — вкрай важлива амінокислота, що міститься у печінці. Відіграє значну роль у вуглеводному  
та ліпідному обміні, сприяє оптимізації енергетичних і обмінних процесів.

Вітамін С — один з найефективніших вітамінів-антиоксидантів. Стимулює роботу детоксикаційних фер-
ментних систем печінки, сприяє зниженню загального рівня холестерину.

код: 91673/91674
форма випуску: порошок, 10/30 стік-пакетів по 6 г

ФОС (порошок кореня цикорію) 2 г, екстракт 
шкірки мандарина 0,8 г, екстракт плодів хурми 
0,7 г, екстракт ягід годжі 0,7 г, екстракт плодів 
гарцинії 0,5 г, екстракт листя зеленого чаю 0,3 
г, таурин 0,25 г, вітамін С (аскорбінова кислота) 
0,1 г, допоміжні компоненти.

«Слім бай Слім» сприяє:
 ● нормалізації жирового обміну;
 ● зниженню ваги;
 ● зменшенню апетиту і тяжіння  

до солодкого;
 ● підвищенню працездатності  

і витривалості.

Застосування

склад:

VEGAN

FRIENDLY
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СУПЕР-ФЛОРА
Super-Flora

«Супер-Флора» — збалансована комбінація пробітиків (Bifidobacterium longum і Lactobacillus acidophilus) 
та пребіотиків (інулін), що забезпечують результативне оздоровлення мікрофлори кишечника. У даному 
продукті збільшено вміст корисних лакто- і біфідобактерій, що істотно підвищує його ефективність. А інулін 
сприяє росту власної мікрофлори.

Дія активних компонентів
Пробіотики — це корисні бактерії, які є основою мікрофлори. Найбільш активні з них – біфідо- і лактобактерії. 

Біфідобактерії — найчисленніша група корисних бактерій, які заселяють кишечник. Більше за все  
їх у мікрофлорі грудних дітей (80–90 %). Біфідобактерії перешкоджають росту і розмноженню патогенних, 
умовно-патогенних, гнильних бактерій у ШКТ, тим самим зменшуючи метеоризм і захищаючи організм 
від кишкових інфекцій. Вони беруть активну участь у травленні, прискорюючи розщеплення білків, жирів 
і вуглеводів, покращуючи засвоєння поживних речовин, зокрема кальцію та вітаміну D. Беруть участь  
у синтезі власних ферментів для якісного перетравлювання їжі. Сприяють виробленню багатьох вітамінів — 
К, гр. В, включаючи В3 і В9, незамінних амінокислот. Біфідобактерії активно виробляють молочну кислоту, 
яка також пригнічує патогенну флору ШКТ, зменшують алергічні реакції.

Lactobacillus acidophilus — один з найпоширеніших видів лактобактерій, яких на сьогодні відомо понад 
100 видів. Лактобактерії мешкають на всій протяжності шлунково-кишкового тракту, від ротової порожни-
ни до прямої кишки. Перш за все, вони вкрай потрібні для життєдіяльності біфідобактерій. При їх нестачі 
кількість біфідобактерій у кишечнику помітно знижується. Лактобактерії забезпечують здоровий імунітет, що 
дозволяє їм ефективно упоратися з небезпечною бактерією хелікобактер пілорі — винуватицею гастриту  
та виразки шлунка, а також кандидою, стрептококами і стафілококами. Разом з біфідобактеріями посилюють 
детоксикацію організму, зменшують метеоризм, важкість у шлунку.

Інулін (з коренів цикорію) — ефективний рослинний пребіотик, який як джерело нерозчинної клітковини 
виступає поживною основою для росту власних корисних бактерій. Сприяє кращій активності біфідо-  
і лактобактерій та відновленню здорової мікрофлори, підтримує обмін речовин в організмі (особливо вугле-
водний і ліпідний). Як сорбент допомагає виводити з організму шкідливі токсини, покращує перистальтику 
кишечника.

код: 2150
форма випуску: 90 рослинних капсул

Bifidobacterium longum 3x109 КОЕ/капс, Lactobacillus 
acidophilus 2x109 КОЕ/капс, інулін 25 мг, допоміжні ком-
поненти.

«Супер-Флора»:
 ● сприяє росту власних корисних бактерій  

і відновленню здорової мікрофлори ШКТ;
 ● зменшує метеоризм і важкість у шлунку;
 ● покращує обмін речовин, травлення, 

засвоєння корисних і поживних речовин.

Застосування

склад:
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застосування

ТЕЙСТI БI  
Tasty B 

«Тейсті Бі» — збалансований комплекс вітамінів групи В у формі жувальних таблеток з приємним  
лимонним смаком. Продукт покликаний усунути дефіцит вітамінів групи В, який часто виникає внаслідок 
незбалансованого харчування, підвищеного рівня стресу, інтенсивного фізичного навантаження, шкідливих 
звичок, частого вживання напоїв, що містять кофеїн (кави, енерготоніків, міцного чаю), прийому антибіотиків 
і діуретиків. Нестача вітамінів групи В призводить до хронічної втоми, швидкої стомлюваності, неврологічних 
розладів, погіршення когнітивної функції, різних проблем зі шкірою та волоссям. 
Дія активних компонентів
Вітамін В1 (тіамін) бере активну участь у регуляції клітинного метаболізму, обміні вуглеводів, білків, жирів. 
Важливий для нормальної роботи нервової системи: покращує пам’ять і кмітливість, уповільнює старіння 
клітин мозку, допомагає стабілізувати емоційний стан.
Вітамін В2 (рибофлавін) бере участь у синтезі молекул АТФ — «палива життя», тому потрібен  
для вироблення енергії. Важливий для здоров’я очей, печінки, бере участь у синтезі нервових клітин, 
покращує кровотворення.
Вітамін В3 (ніацин) підтримує нормальний метаболізм і енергообмін, допомагає контролювати рівень  
холестерину в організмі, перешкоджаючи утворенню на стінках судин атеросклеротичних бляшок. Чинить 
м’яку седативну дію, полегшує стан при тривозі, апатії, стресі.
Вітамін В5 (пантотенова кислота) сприяє ефективній роботі ЦНС, зміцнює імунітет. Покращує загальний 
тонус організму, бореться з утомою і підвищує витривалість.
Вітамін В6 (піридоксин) разом із фолієвою кислотою та вітаміном B12 допомагає зберегти здоров’я 
нервової та серцево-судинної систем. Бере участь у синтезі білка, гормонів і еритроцитів; необхідний для 
повноцінного засвоєння вітаміну B12.
Вітамін В7 (біотин, «вітамін краси») потрібний для росту і поділу клітин, оскільки бере участь у синтезі 
нуклеїнових кислот. Необхідний для утворення кератину (основного «будівельного матеріалу» для волосся) 
та нормального формування волосяних цибулин. У його складі наявна сірка, необхідна для синтезу колаге-
ну, а значить — для збереження пружності і еластичності шкіри.
Вітамін В9 (фолієва кислота) позитивно впливає на ріст і розвиток усіх тканин, сприяє нормалізації ро-
боти імунної та серцево-судинної системи. Бере участь у синтезі амінокислот, ферментів та кровотворенні, 
допомагає нормалізувати роботу печінки і травної системи у цілому. Важливий для підтримання жіночого 
репродуктивного здоров’я.
Вітамін В12 (ціанокобаламін) допомагає запобігти анемії, підвищує рівень енергії, підтримує здоров’я 
нервової системи, покращує здатність до концентрації, пам’ять, кмітливість.

вітамін В1 (тіаміну гідрохлорид) 1,1 мг, вітамін 
В2 (рибофлавін) 1,4 мг, вітамін В3 (ніацин) 16 мг, 
вітамін В5 (пантотенова кислота) 6 мг, вітамін 
В6 (піридоксину гідрохлорид) 1,4 мг, біотин 
50 мкг, вітамін В9 (фолієва кислота) 200 мкг, 
вітамін В12 (ціанокобаламін) 2,5 мкг, допоміжні 
компоненти.

Застосування

«Тейсті Бі» допомагає:
 ● підтримати здоров’я нервової та 

серцево-судинної систем;
 ● підвищити рівень енергії в організмі, 

упоратися з втомою і апатією;
 ● покращити концентрацію уваги, 

пам’ять і кмітливість;
 ● зберегти красу шкіри, волосся та 

нігтів.

код: 2187
форма випуску: 30 жувальних таблеток

склад:

VEGAN
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ФАНДЕТОКС
FanDetox

«ФанДетокс» — продукт, розроблений корейським вченим Сонг Хе Боком для відновлення та захисту 
печінки від токсичної дії алкоголю, ліків, неякісної їжі та інших шкідливих речовин. В основі продукту тільки 
рослинні екстракти. Хурма, ягоди годжі, шкірка мандарина, насіння гречки, паростки сої чинять на здоров’я 
швидкий і ефективний оздоровчий вплив.

Дія активних компонентів
Хурма за кількістю поживних речовин випереджає виноград та інжир. Це джерело вітамінів А, С, Р, яблучної 
та лимонної кислот, мінеральних речовин, а найголовніше: легкозасвоюваних рослинних цукрів — глюкози  
і фруктози — для збільшення життєвих ресурсів організму. Саме ці цукри необхідні для утворення глікогену  
у печінці та її енергетичного живлення.

Ягоди годжі покращують процес травлення; їм властивий загальнозміцнюючий, антиоксидантний  
і тонізуючий ефект. Бетаїн, що міститься у рослині, покращує обмін речовин, сприяє виробленню ферментів 
алкогольдегідрогенази і альдегіддегідрогенази, які нормалізують жовчоутворення та жировий обмін  
у печінці, а також нейтралізують отруйні речовини, включаючи продукти розпаду алкоголю.

Екстракт шкірки цитрусових містить велику кількість флавоноїдів, які характеризуються антисклеротич-
ною дією. Потрапляючи до організму, вони прискорюють процес розпаду ліпопротеїнів низької щільності і 
нормалізують рівень загального холестерину, вберігають вітамін С від окисного руйнування.

Гречка завдяки високому вмісту флавоноїдів, органічних кислот і лецитину сприятливо діє на травну, серце-
во-судинну та нервову системи, допомагає відновити пошкоджені тканини печінки і вивести з неї надлишок 
ліпідів.

Соя буквально рясніє біологічно активними речовинами: білками, вітамінами (Е, H, РР, групи В), мінералами, 
лецитином, харчовими волокнами.

Декстрин — високозасвоюваний продукт часткового розщеплення полісахаридів: крохмалю, глікогену.  
Запасений у клітинах печінки, він є доволі швидко мобілізованим енергетичним резервом для їх живлення  
і підвищення працездатності.

Вітамін С — необхідний учасник синтезу колагену, зміцнює стінки судин, запобігаючи відкладенню на них 
окиснених форм холестерину, захищає організм від токсинів.

код: 91663/916751
форма випуску: порошок, 10/30 стік-пакетів по 4,5 г

декстрин 1520 мг, екстракт плодів хурми 280 мг, ек-
стракт ягід годжі 210 мг, екстракт шкірки мандарина 
210 мг, екстракт гречки посівної 210 мг, екстракт 
паростків сої 70 мг, таурин 50 мг, аскорбінова кисло-
та 10 мг, допоміжні компоненти.

«ФанДетокс»:
 ● активно розщеплює токсичні продукти у гепа-

тоцитах;
 ● покращує метаболізм жирів, знижуючи рівень 

холестерину у крові;
 ● знімає похмільний синдром і всі його неприємні 

симптоми: загальну слабкість, головний біль, 
запаморочення, нудоту, тремор, тахікардію, 
пітливість, безсоння.

Застосування
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ФІТОВІРОН
Phytoviron

Фітовірон — унікальний фітоконцентрат з екстрактів 21 рослини для зміцнення імунітету та підвищення за-
хисних сил організму до різних інфекцій і вірусів. 
Виступає джерелом багатьох корисних речовин рослинного походження: вітамінів С і групи В, ефірних олій 
(фітонцидів), полісахаридів, сапонінів, флавоноїдів, стеринів, органічних кислот, макро- та мікроелементів, 
гіркоти, дубильних речовин. Вкрай важливо, що рослини, які входять до складу, перебувають у синергічній 
взаємодії, посилюючи його загальну сприятливу дію.
Усі екстракти виготовляються безпосередньо на підприємстві, де виробляється продукт. При цьому  
для отримання кожного екстракту використовується індивідуальна технологія виділення біоактивних речовин.  
Це дозволяє повністю контролювати цикл виробництва продукту. 
Активні компоненти складу протидіють патогенам на всіх етапах їх потрапляння та розвитку в організмі,  
а також допомагають долати наслідки захворювання, що виникло.
Корінь солодки та шоломниця байкальська протистоять проникненню вірусу всередину клітини та його 
розповсюдженню в організмі. 
Плоди шипшини та обліпихи, квіти липи та календули, золототисячник, листя кропиви вирізняє 
досить високий вміст натурального вітаміну С, який у комплексі із гесперидином, рутином, кверцетином, 
каротиноїдами відіграє важливу роль у роботі імунної системи: активує вироблення власного інтерферону, 
сприяє синтезу антитіл, бере участь у стимуляції клітин, які відповідають за ліквідацію вірусів і бактерій. 
Корінь солодки та корінь дягелю регулюють вироблення цитокінів і допомагають стабілізувати стан під 
час захворювання та запобігти більш серйозним ураженням тканин, їх набряку.
Ягоди ялівцю, корінь дягелю, листя берези та розмарину містять фітонциди, що пригнічують ріст і роз-
виток патогенних мікроорганізмів, та запобігають розвитку багатьох ускладнень. 
Гриб чага, корінь елеутерококу, корінь астрагалу, листя берези та кропиви, квіти календули та липи, 
хвощ польовий, алое, золототисячник беруть участь у процесі активації лімфоцитів, стимулюють фагоци-
тоз, характеризуються протизапальною активністю. 
Активні компоненти алое, кореня родіоли рожевої, гриба чаги, кореня елеутерококу, ехінацеї пурпурової 
вирізняються адаптогенними властивостями, тобто допомагають організму пристосовуватись до несприят-
ливих умов або умов, що різко змінюються: покращують обмін речовин і транспорт кисню, допомагають 
упоратись зі стресом і перевтомою, підвищують опірність організму до різних несприятливих впливів. 

код: 2174
форма випуску: флакон 500 мл

екстракт листя алое (Aloe arborescens extract), екстракт квітів 
липи (Tilia cordata flower extract), екстракт кореня родіоли рожевої 
(Rhodiola rosea root extract), екстракт квітів календули (Calendula 
officinalis flower extract), екстракт листя тирличу (Eupatorium 
perfoliatum herb extract), екстракт кореня солодки (Glycyrrhiza 
glabra root extract), екстракт гриба чаги (Inonotus obliquus extract), 
екстракт плодів шипшини (Rosa canina fruit extract), екстракт 
кореня елеутерококу (Eleutherococcus senticosus root extract), 
екстракт трави ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea herb 
extract), екстракт кореня шоломниці байкальської (Scutellaria 
baicalensis root extract), екстракт кореня дягелю (Angelica officinalis 
root extract), екстракт кореня астрагалу (Astragalus chinensis root 
extract), екстракт кореня шавлії (Salvia miltiorrhiza root extract), 
екстракт листя берези (Betula alba leaf extract), екстракт  
листя розмарину (Rosmarinus officinalis leaf extract), екстракт 
листя кропиви (Urtica diolica leaf extract), екстракт трави золо-
тотисячника (Centaurium erythraea herb extract), екстракт ягід 
ялівцю (Juniperus communis fruit extract), екстракт ягід обліпихи 
(Hippophaë rhamnoides fruit extract), екстракт трави хвоща  
польового (Equisetum arvense herb extract), інвертний сироп,  
сорбат калію, етанол (5,6 об.%), вода до 500 мл.

«Фітовірон» рекомендується людям з ослабленим 
імунітетом, оскільки:

 ● активує захисні сили організму;
 ● сприяє зміцненню неспецифічного (вродженого)  

та специфічного (набутого) імунітету;
 ● допомагає полегшити симптоми, скоротити 

тривалість захворювання, зменшити ймовірність 
ускладнень;

 ● підвищує адаптивні можливості організму.

Застосування
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ФІТОМІКС ДЛЯ ЖІНОК
PhytoMix for Women

«ФітоМікс для Жінок» — негормональний продукт, призначений для підтримання фізичного та 
психологічного здоров’я жінок у період пре- і постменопаузи та зменшення дискомфорту, пов’язаного з 
типовими симптомами клімаксу (припливи, пітливість, емоційна неврівноваженість, безсоння, депресія).

Дія активних компонентів
Бета-аланін – амінокислота, яка відіграє вкрай важливу роль в ослабленні таких симптомів,  
як припливи, нічна пітливість, стрибки артеріального тиску, від яких часто страждають жінки у період пере-
ходу до менопаузи і під час менопаузи. Прийом бета-аланіну сприяє зниженню частоти та інтенсивності 
припливів, нормалізації циклу «сон–неспання» і покращенню психоемоційного стану. Бета-аланін – одна  
з найефективніших амінокислот, яка позитивно впливає на якість життя при клімаксі.

Екстракт хмелю Lifenol® сприятливо впливає на жіноче здоров’я, і секрет цього чудодійного впливу 
криється у хмелевих шишках. Саме з них виділений фітоестроген 8-пренілнарінгенін. За своїми власти-
востями він близький до жіночих статевих гормонів естрогенів і здатен компенсувати зниження їх рівня  
у період менопаузи. Науково доведено, що Lifenol® – екстракт шишок хмелю зі стабільною концентрацією 
активних компонентів має здатність полегшувати болі при менструаціях, нормалізувати менструальний 
цикл, зменшує підвищену нервову збудливість, дратівливість, нервозність, втомлюваність і сприяє здорово-
му та глибокому сну.

Насіння льону багате на альфа-ліноленову кислоту (належить до незамінних жирних кислот родини оме-
га-3) і фітохімічні речовини, такі як лігнани. Насіння льону надзвичайно корисне для здоров’я жінок як джере-
ло фітоестрогенів, що особливо важливо у період клімаксу. Дослідження довели, що фітоестрогени насіння 
льону, доповнені ПНЖК омега-3, сприяють помітному полегшенню симптомів менопаузи.

Екстракт шафрану забезпечує антидепресивний ефект завдяки своїй здатності нормалізувати рівень 
серотоніну у головному мозку. Як відомо, жінки у період менопаузи часто відчувають пригніченість, апатію, 
труднощі із концентрацією уваги. Ці емоційні порушення викликані зниженням рівня естрогену, паралельно 
з яким знижується й рівень «гормону щастя» серотоніну. Депресію можуть супроводжувати й інші симптоми: 
швидкий набір або втрата ваги, порушення сну. Доведено, що екстракт шафрану забезпечить позитивний 
настрій і не дасть набрати зайву вагу.

код: 2173
форма випуску: 30 рослинних капсул

бета-аланін 400 мг, екстракт шишок  
хмелю 100 мг, екстракт насіння льону звичай-
ного 30 мг, екстракт шафрану посівного 20 мг.

«ФітоМікс для Жінок»:
 ● сприяє зниженню частоти та інтен- 

сивності припливів;
 ● допомагає нормалізувати цикл  

«сон-неспання»;
 ● стабілізує емоційний стан.

Застосування

склад:

VEGAN

FRIENDLY
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ФЛЕКСИКОР
FlexiCor

«ФлексиКор» — призначена для відновлення роботи опорно-рухового апарату збалансована комбінація 
активних речовин, які доповнюють одна одну. Зміцнює кістки, суглоби, перешкоджає руйнуванню кістково-
хрящової та сполучної тканин, значно зменшує біль і скутість, повертаючи рухливість і легкість при ходінні.

Дія активних компонентів
Глюкозамін — будівельний матеріал для сполучної, кісткової і хрящової тканин. Це основний компонент 
внутрішньосуглобової рідини, яка здійснює «змащування» суглобів, зменшує тертя і стирання хрящів. 
Захищає суглобовий хрящ від запалення та руйнування, стимулює вироблення хондроїтину для зміцнення 
кістково-хрящової тканини. Мінімізує підвищену чутливість і хворобливі відчуття у суглобах та хребті у стані 
спокою і при ходьбі.

Хондроїтину сульфат — основний структурний компонент хрящової тканини, бере активну участь у побудові 
кістково-хрящової тканини, зв’язок, а також підтриманні пружності і еластичності судинної стінки. Знижує 
ступінь вимивання кальцію з кісток і прискорює процеси їх відновлення, гальмує дегенеративні процеси  
у хрящовій тканині, пригнічуючи дію специфічних ферментів, наприклад інтерлейкіну-1, що руйнують сугло-
бовий хрящ. Хондроїтин здатен зберігати рідину у товщі хряща у вигляді водних порожнин, які добре амор-
тизують і поглинають удари, що підвищує щільність і цілісність хряща.

МСМ також бере активну участь у формуванні колагену і кератину, які підтримують еластичність і рухливість 
суглобів, зменшує запалення та допомагає відновити гнучкість і проникність клітинних стінок, дозволяючи 
поживним речовинам легше проникати до тканин.

Вітамін С обов’язково бере участь у синтезі колагену. Діючи у синергії з МСМ, підвищує проникність стінок 
капілярів, покращує структуру кісток і шкіри, сприяє засвоєнню глюкозаміну, активує вироблення антитіл  
і макрофагів, протидіючи інфекції, що викликає запалення суглобів.

Марганець необхідний для синтезу власного хондроїтину, нормалізує мінеральний обмін і сприяє засвоєнню 
кальцію, прискорюючи самовідновлення хрящів.

Бамбук — джерело кремнію, одного з найбільш важливих мікроелементів, який стимулює вироблення 
гіалуронової кислоти і хондроїтину, відновлює пружність і еластичність колагенових та еластанових волокон, 
запобігаючи руйнуванню кістково-хрящової тканини.

код: 91803
форма випуску: 90 капсул

глюкозамін 300 мг, хондроїтину сульфат 250 мг, 
МСМ 200 мг, вітамін С 50 мг, марганець (глюко-
нат) 0,3 мг, екстракт бамбуку 7,5 мг, допоміжні 
компоненти.

«ФлексиКор» надасть допомогу при:
 ● артритах, артрозах;
 ● остеопорозі;
 ● остеохондрозі;
 ● забоях, розтягненнях, травмах.

Застосування

склад:



85

ФОЛІЄВА КИСЛОТА
Folic Acid

У 1941 р. фолієва кислота (вітамін В9) була виділена із зеленого листя шпинату і петрушки, через що й от-
римала свою назву (від лат. folium — «лист»). При кулінарній обробці продуктів, які містять цей вітамін, 90% 
його руйнується, тому сьогодні дефіцит фолієвої кислоти спостерігається у кожної другої жінки. Він істотно 
вищий у жінок, які приймають гормональні препарати і алкоголь. Ситуацію можна покращити, заповнюючи 
нестачу вітаміну за допомогою дієтичної добавки «Фолієва кислота».
Цей продукт — джерело фолієвої кислоти, необхідної для синтезу клітин крові та нейронів, відтворення ДНК 
і РНК. Також вітамін B9 потрібен для нормального розвитку тканин ембріона при вагітності.

Дія активних компонентів
Фолієва кислота (вітамін В9). Брак фолієвої кислоти порушує роботу протизгортаючої системи крові, що 
може призвести до підвищення тромбоутворення. Фолієва кислота відновлює структуру нервової тканини і 
відіграє важливу роль в утворенні адреналіну.

Вітамін В9 запобігає внутрішньоутробним аномаліям плода. У період вагітності він бере участь у формуванні 
нервової системи плода, плаценти, необхідний для поділу клітин, росту і розвитку усіх органів і тканин. Ко-
рисний він і у період грудного вигодовування, а також для зняття післяпологової депресії.

Разом з вітаміном B12 фолієва кислота бере участь у регуляції процесів кровотворення, у синтезі гемоглобіну, 
виступає незамінною складовою для відтворення червоних кров’яних тілець — еритроцитів, білих кров’яних 
клітин – лейкоцитів. У такий спосіб вона запобігає розвитку анемій різної етіології.

Крім того, фолієва кислота підвищує розумову та фізичну працездатність, відіграє значну роль у запобіганні 
атеросклерозу і пов’язаних із ним серцево-судинним захворюванням. Внаслідок її дії відбуваються позитивні 
зрушення у ліпідах крові, знижується вміст холестерину у сироватці крові.

Вітамін В9 підвищує клінічний ефект при лікуванні псоріазу, екземи, дерматитів. При прийомі разом  
із вітаміном В12 сприяє вирівнюванню пігментації шкіри, викликаної вітиліго, допомагає при акне (вугрях).

код: 321010
форма випуску: 100 таблеток

фолієва кислота 400 мкг, допоміжні компоненти.

Вживання продукту «Фолієва кислота»
дозволяє:

 ● запобігти анемії різної етіології;
 ● покращити роботу серцево-судинної 

системи;
 ● при комплексному впливі покращити 

перебіг захворювань шкіри.

Застосування

склад:

VEGAN

FRIENDLY
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ХЛОРЕЛА
Chlorella Tablets

«Хлорела» — продукт на основі мікроводоростей хлорели, які вирізняються унікальним біологічним складом, 
антиоксидантними і детоксикаційними властивостями, здатністю оптимізувати діяльність імунної системи  
і процес травлення.

Дія активних компонентів
Одноклітинні водорості хлорела за своєю поживною цінністю не поступаються м’ясу і злаковим. Якщо  
у пшениці міститься 12 % білка, то у хлорелі його понад 50 %! А все тому, що її цитоплазма майже напо-
ловину складається з білка. За даними біохіміків, це надзвичайно добре джерело білка для тих людей, які 
не можуть або не хочуть їсти м’ясо. Крім того, у хлорелі міститься бета-каротин, вітаміни В9, В12, С, Е, 
амінокислоти, мінеральні речовини, тобто все те, що потрібно для повноцінного харчування.

Дослідження американських вчених виявили значні детоксикаційні здатності хлорели. За їх результата-
ми, виведення з організму пестицидів, важких елементів, таких як ртуть і свинець, значно збільшується 
при прийомі хлорели. Такий надзвичайний ефект пояснюється фактором росту, який міститься у хлорелі  
і оберігає клітини від впливу різних токсичних речовин.

Хлорела вирізняється величезним запасом хлорофілу. Встановлено, що мікроводорості містять хлорофілу  
у 5–10 разів більше, ніж спіруліна або люцерна. Хлорофіл надзвичайно ефективний у боротьбі з недокрів’ям: 
потрапляючи до кровотоку, він насичує кров киснем і перетворюється на гемоглобін.

Хлорела сприятливо впливає на процес травлення за рахунок нормалізації виділення травних соків  
і виступає травним ресурсом для дружньої мікрофлори, стимулюючи її ріст. Волокнистий матеріал, з якого 
складаються стінки клітин водорості, покращує функції кишечника, позбавляючи нетравлення шлунка, чи-
нить загоюючий ефект. Комплекс нуклеїнових кислот, амінокислот, пептидів, що входять до складу матеріалу, 
відповідає за антимутаційний процес у тканинах та їх відновлення.

Хлорела також сприяє стимуляції захисних сил організму, виробленню противірусного білка інтерферону, 
характеризується специфічною дією проти цитамегаловірусу та вірусу Епштейна–Барр. Завдяки цим  
властивостям вона протистоїть багатьом інфекціям.

код: 2129
форма випуску: 180 таблеток

хлорела (Chlorella Pyrenoidosa) 500 мг.

«Хлорела» корисна:
 ● людям з ослабленим здоров’ям, лю-

дям похилого віку, жителям великих 
промислових міст, тим, хто працює 
на шкідливому виробництві, палить, 
зловживає алкоголем;

 ● для профілактики анемії;
 ● при дисбактеріозі та захворюваннях 

ШКТ.

Застосування

склад:

VEGAN

FRIENDLY
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ЦИРКУФІТ
CircuPhyt

«ЦиркуФіт» — комплекс високоефективних природних венотоніків для підтримання здоров’я кровоносних 
судин.

Дія активних компонентів
Діосмін – надзвичайно корисний флавоноїд, виділюваний з екстракту цитрусових. Ця речовина відіграє 
вкрай важливу роль у підвищенні тонусу судин, нормалізує мікроциркуляцію, сприяючи запобіганню вари-
козного розширення вен і венозній недостатності. Діосмін підвищує пружність капілярної стінки, покращує 
венозний дренаж, захищає стінки судин і капілярів від запальних процесів.

Готу кола ефективно допомагає при варикозному розширенні вен. Трава містить тритерпенові кислоти 
(азіатикову, центилову, центоїлову) та флавоноїди (рутин, кемпферол, кверцетин), які покращують мозковий 
і периферійний кровообіг. Готу кола сприяє підвищенню еластичності судинних стінок вен завдяки стимуляції 
вироблення колагену, а разом з цим прискорює загоєння пошкоджених судин.

У насінні кінського каштана міститься до 60 % крохмалю, глікозид есцин, протеїн, жирні олії, катехіни, гіркі, 
дубильні (8–13 %) і білкові (8 %) речовини, аргінін. Кінський каштан – відомий венотонізуючий і протиза-
пальний засіб. Комплекс його активних речовин покращує мікроциркуляцію, зменшує проникність капілярів  
і запальні явища у великих та дрібних судинах, перешкоджає застою крові.

Глід перистонадрізаний містить у плодах органічні, фенолкарбонові і тритерпенові кислоти, флавоноїди, 
проантоціанідини, вітамін С. Завдяки такому складу глід перешкоджає утворенню однієї з найпотужніших 
судинозвужувальних речовин ангіотензину II, запобігаючи тромбоутворенню і покращуючи текучість крові.

Гінкго білоба багате на гінкголіди, білобаліди та флавоноїди, які підвищують еластичність і міцність стінок 
кровоносних судин, перешкоджають злипанню еритроцитів і тромбоцитів, запобігаючи тромбозам, зокре-
ма й судин мозку та серця. Гінкго чинить судинорозширювальний ефект, регулює кровонаповнення судин, 
покращує капілярний кровообіг, зменшує набряклість верхніх і нижніх кінцівок.

Ягоди лохини містять надзвичайно розмаїтий комплекс корисних речовин, серед яких особливу цінність  
мають антиоксиданти проантоціанідини, що забезпечують еластичність і цілісність капілярів та великих  
судин.

код: 91823
форма випуску: 60 капсул

діосмін (з екстракту цитрусових) 250 мг,  
екстракт трави готу коли 100 мг, екстракт 
насіння кінського каштану 100 мг, екстракт 
ягід лохини 100 мг, екстракт плодів глоду 60 мг,  
екстракт листя гінкго білоба 40 мг, допоміжні 
компоненти.

«ЦиркуФіт»:
 ● допомагає при варикозному 

розширенні вен;
 ● сприяє покращенню мікроциркуляції;
 ● зменшує запальні процеси у судинах.

Застосування

склад:
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ЯММI ВIТС 
зі смаком апельсина
Yummi Vits orange

«Яммі Вітс» — вітамінно-мінеральний комплекс нового покоління, створений за інноваційною технологією 
ConCordix, що значно підвищує біодоступність активних речовин. Жувальні пастилки «Яммі Вітс» за смаком  
і текстурою нагадують мармелад, при цьому вони не містять цукру, штучних підсолоджувачів і ароматизаторів. 
«Яммі Вітс» забезпечують організм, що зростає, необхідними вітамінами і мінералами відповідно до його 
потреб. Вони необхідні у будь-яку пору року для повноцінного фізичного та розумового розвитку.
Дія активних компонентів
Вітамін А (ретинол) — жиророзчинний вітамін, активний антиоксидант. Вкрай важливий для зору, 
покращує стан шкіри та волосся. Необхідний для нормального функціонування імунної системи та боротьби  
з інфекціями.
Вітамін D3 (холекальциферол) бере участь у метаболізмі кальцію і фосфатів, тому напряму впливає на 
стан кісток і зубів. Необхідний для нормального функціонування імунної системи. 
Вітамін Е (d-aльфа-токоферол) допомагає захистити нервову та серцево-судинну систему, м’язову тка-
нину і сітківку очей. Особливо важливий для дітей, оскільки бере участь у формуванні й оновленні клітин 
організму. Запобігає подразненню і сухості шкіри, бореться із запальними процесами.
Вітамін В6 (піридоксину гідрохлорид) впливає на засвоєння ненасичених жирних кислот, необхідних для 
синтезу клітин організму. Допомагає покращити стан шкіри та волосся. Позитивно впливає на стан серця, 
центральної і периферійної нервової систем.
Фолієва кислота (вітамін В9) синтезує і підтримує у нормальному стані нові клітини. Сприяє профілактиці 
недокрів’я — нестачі червоних кров’яних тілець.
Вітамін В12 (ціанокобаламін) потрібен для нормального розвитку та росту. Він допомагає нормалізувати 
роботу ЦНС; особливо корисний для дітей, схильних до агресивної та антисоціальної поведінки.
Пантотенова кислота (D-кальцію пантотенат) важлива для синтезу гормонів наднирників і нормальної 
роботи ЦНС.
Йод (калію йодид) допомагає забезпечити нормальне функціонування ендокринної системи і, зокрема, 
щитоподібної залози.
Селен необхідний для нормального засвоєння заліза та йоду. Допомагає координувати роботу різних  
систем і функцій тіла, у тому числі – вироблення ферментів і гормонів.
Холін захищає нервові клітини від пошкодження, позитивно відображається на психічних і когнітивних про-
цесах (пам’ять, увага, здатність до концентрації).

холін 20 мг, вітамін Е (d-альфа токоферол) 3,5 мг, селен 
10 мкг, пантотенова кислота (кальцію пантотенат) 1 
мг, вітамін В6 (піридоксину гідрохлорид) 0,6 мг, вітамін  
В12 (ціанокобаламін) 0,5 мкг, вітамін А (ретиніл 
пальмітат) 0,49 мг, вітамін D3 (холекальциферол) 
5 мкг, фолієва кислота 100 мкг, йод 20 мкг, ксиліт, 
сорбіт, натуральний ароматизатор апельсиновий, 
допоміжні компоненти.

Застосування
«Яммі Вітс»:

 ● допомагає нормалізувати вітамінно-мінеральний 
баланс в організмі, що особливо важливо при не-
збалансованому харчуванні, у період інтенсивного 
росту і розвитку, дотримання лікувальних дієт;

 ● краще засвоюється (порівняно зі звичайними 
вітамінними комплексами);

 ● має приємний цитрусовий смак і текстуру,  
не потребує запивання водою.

код: 2126
форма випуску: 30 жувальних пастилок

склад:
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Комплексні рішення Coral Club

Концепція здоров’я Coral Club — це новий 
системний підхід до покращення якості життя 
людей. Наш багаторічний досвід у виробництві 
дієтичних добавок став основою для створення 
комплексних рішень — цільових програм, спря-
мованих на вирішення конкретної задачі у галузі 
здоров’я. Продумане поєднання активних ком-
понентів і чітка схема застосування дозволяють 
досягти чудових результатів.

Для того, щоб створювати ефективні цільові про-
грами, спеціалісти Coral Club підбирають синер-
гічні сполучення продуктів, надають рекомендації  
з харчування та способу життя. Такий комбіно-
ваний підхід ґарантує позитивний результат в 
оздоровленні й профілактиці різних проблем  
зі здоров’ям.

Переваги комплексних рішень:
• системний підхід;
• комплексний стійкий ефект;
• продумане поєднання активних компонентів 

для вирішення певної задачі;
• чітка схема застосування для максимального 

ефекту;
• синергічність дії;
• вигідна ціна.
Цільова програма — це вигідно. Вартість 
продуктів у наборі нижча, ніж роздрібна ціна 
кожного продукту окремо.
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ГIДРАМАКС
Hydramax

Активні компоненти продуктів, які входять до набору, беруть участь у багатьох фізіологічних і біохімічних 
процесах, що проходять в організмі за участі і наявності води, регулюють водно-сольовий баланс, що,  
у свою чергу, є обов’язковою умовою збереження здоров’я та рівноваги (гомеостазу) в організмі.

Вода складає основну частину маси тіла людини і відіграє величезну роль в організмі людини. Вода — 
незамінний учасник багатьох біохімічних реакцій, нею представлений основний фізіологічно активний об-
сяг клітин. Вона виступає незамінною складовою багатьох біохімічних реакцій, бере участь у виведенні 
продуктів розпаду і токсинів, у терморегуляції. Тканинний обмін, видільна функція, процеси травлення  
і дихання відбуваються нормально лише за достатньої кількості води в організмі. Зневоднення (дегідратація) 
призводить до порушень усіх функцій організму і навіть до загибелі.

«Корал-Майн» — мінеральна композиція з коралів склерактіній, які містять солі корисних макро-  
і мікроелементів (кальцію, магнію, калію, а також заліза, фосфору, сірки, кремнію, хрому, марганцю, цинку 
та ін.). При взаємодії з водою мінерали Корал-Майну з солей переходять у воду, підвищуючи її фізіологічну 
повноцінність, регулюють мінеральний склад, кислотно-лужний баланс і покращують її органолептичні 
властивості. 

«ПентоКан» — постачає до клітин калій: вкрай важливий електроліт для підтримання водно-сольового 
(мінерального) та кислотно-лужного балансу організму і в першу чергу для здоров’я серця. Калій регулює 
обмінні процеси у клітинах і підтримує об’єм внутрішньоклітинної рідини.

«Н-500» — антиоксидант, який має величезний відновний потенціал. Допомагає запобігти пошкоджен-
ню клітин вільними радикалами, підвищуючи у такий спосіб енергетичний потенціал організму. Сприяє 
збільшенню розумової та фізичної працездатності, стресостійкості.

«Корал-Майн» (3 упаковки, 30 саше),
«ПентоКан» (3 упаковки, 60 шипучих таблеток),
«Н-500» (60 капсул).

Застосування

Набір сприяє:
 ● нормалізації водно-сольового та кис-

лотно-лужного балансу організму;
 ● покращенню органолептичних власти-

востей води;
 ● покращенню фізіологічної повноцінності 

води;
 ● підвищенню працездатності і стійкості 

до навантажень.

код: 80381

склад програми:
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ЗДОРОВИЙ КИШЕЧНИК
Healthy Gut Onestack

Здоровий кишечник — запорука міцного імунітету, злагодженої роботи усіх систем організму, чудового 
зовнішнього вигляду та гарного самопочуття. Цільова програма «Здоровий кишечник» сприяє комплекс-
ному поетапному оздоровленню кишечника і процесу травлення в цілому. До програми входять 17 продуктів, 
спрямованих на очищення, нормалізацію та відновлення здорового функціонування кишечника. Програма 
розрахована на 30 днів і складається з 3 послідовних етапів по 10 днів кожний.

1-й етап
«Супер-Флора» (10 капсул), «Корал Чорний горіх» (20 капсул), «Папая» (10 таблеток), «Корал Люцерна»  
(10 капсул), «Корал Лецитин» (10 капсул), «Корал Карнітин» (10 капсул), «Заферан» (10 капсул), «Ко-
рал Бурдок» (10 капсул), «Каскара Саграда» (10 таблеток), «Корал-Майн» (10 саше). На першому етапі 
відбувається м’яке очищення кишечника і нормалізація випорожнень. Організм звільняється від токсичних 
речовин, паразитів (гельмінтів) і продуктів життєдіяльності. Активуються процеси детоксикації, покращується 
робота печінки, жовчного міхура, нирок.

2-й етап
«Супер-Флора» (10 капсул), «Корал Артишок» (10 капсул), «Асимілятор» (10 капсул), «Корал Лецитин»  
(10 капсул), «АкваОкс» (10 капсул), «Заферан» (10 капсул), «Корал Магній» (10 капсул), «Корал-Майн»  
(10 саше). Другий етап програми спрямований на поступове відновлення корисної мікрофлори кишечни-
ка, покращення перетравлювання їжі та засвоєння нутрієнтів, активацію секреторної функції кишечника. 
Для цього до складу включені продукти, що сприяють збільшенню та відновленню чисельності корисних 
бактерій, які оптимізують травлення і регулюють синтез ферментів. Це дуже важлива частина оздоровчого 
процесу, від якої зрештою залежить якість засвоєння поживних речовин і енергії у ШКТ.

3-й етап
«Супер-Флора» (10 капсул), «Папая» (10 таблеток), «Корал Таурин» (10 капсул),  
«О!Мега-3 ТГ» (10 капсул), «Корал Люцерна» (10 капсул), «Заферан» (10 капсул), «Корал Магній» 
(10 капсул), «ГрiнГрiн» (10 капсул), «Корал Бурдок Рут» (10 капсул), «Корал-Майн» (10 саше).  
Під час проходження третього етапу програми відбувається нормалізація травної функції. Триває 
відновлення мікрофлори кишечника. Щоб підвищити чисельність корисних бактерій і забезпечити  
їм необхідне живлення, до програми включені продукти з високим вмістом харчових волокон. Ферменти  
сприяють якісному перетравлюванню та засвоєнню поживних речовин. Коригується дефіцит вітамінів  
і мінералів. Антиоксиданти захищають тканини системи травлення і сприяють їх регенерації.

Застосування

Програма сприяє:
 ● відновленню роботи кишечника;
 ● зміцненню імунітету, підвищенню  

опору організму до інфекцій і вірусів;
 ● оптимізації обміну речовин;
 ● покращенню самопочуття  

та зовнішнього вигляду.

код: 8051130
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ЗДОРОВИЙ СТАРТ
Healthy Start

Набір «Здоровий Cтарт» — це комбінація п’яти продуктів, які допомагають оздоровити травну, серцево-
судинну і нервову системи, покращити обмін речовин та упоратися зі стресом.

Добре травлення — одна з основних складових здоров’я. Це складний процес, в якому на різних ета-
пах задіяні ферменти, пробіотики, пребіотики, жовчні кислоти. Тому необхідно підтримувати їх достатню 
присутність в організмі.

Комплекс «Супер-Флора» виступає збалансованим джерелом лакто- та біфідобактерій і пребіотика інуліну. 

Жувальні таблетки «Папая» покращують якість процесу травлення.

«Корал Лецитин» — антиоксидант, який відіграє важливу роль у роботі серцево-судинної, нервової, імунної 
систем, бере участь у регуляції жирового обміну. Лецитин — основний компонент усіх клітинних мембран в 
організмі. 

Екстракт насіння грифонії — джерело амінокислоти 5-гідрокситриптофан — попередника гормону радості 
серотоніну — природного антидепресанту. 

Мінеральна композиція «Корал-Майн» із глибоководних коралів склерактиній покращує смак води, 
нормалізує водно-сольовий баланс організму.

«Грифонія» (60 капсул), 
«Корал Лецитин» (120 капсул), 
«Корал-Майн» (30 саше), 
«Папая» (100 таблеток), 
«Супер-Флора» (90 капсул).

Застосування

Набір сприяє:
 ● підтриманню роботи травної, нервової, 

серцево-судинної систем;
 ● нормалізації емоційного стану.

код: 80111

склад програми:



93

ІМУНIТI ПЕК
Immunity Pack

Набір «Імуніті Пек» призначений для зміцнення захисних сил організму та підтримання нормального 
функціонування імунної системи. В основі набору – вітаміни та мінерали, що мають фундаментальне зна-
чення для підтримки імунітету. Склад набору посилено нутрієнтами природного походження, які підвищують 
опірність до різних інфекцій і допомагають організму відновлюватись після них.

«Ліпосомальний Вітамін С». Цей водорозчинний вітамін не синтезується і не накопичується в організмі, 
тому має регулярно і в достатній кількості надходити з їжі. Вітамін С стимулює синтез захисного білка 
інтерферону та бере участь у формуванні імунної відповіді. Діючи як потужний антиоксидант, зв’язує вільні 
радикали, які ослаблюють імунну систему організму. 

Активує синтез колагену, прискорюючи відновлення і загоєння тканин. Ліпосомальна форма підвищує 
біодоступність вітаміну та захищає слизові ШКТ від подразнюючого впливу аскорбінової кислоти.

«D-спрей» містить вітамін природного походження. Вітамін D3 відіграє важливу роль у засвоєнні кальцію та 
фосфору, регулює роботу імунної, серцево-судинної систем. Достатня кількість цього вітаміну необхідна для 
своєчасної активації імунних клітин. Вітамін D3 підтримує антибактеріальний і антивірусний імунітет. Крім 
того, цей «сонячний» вітамін підвищує стійкість нервової системи до різних стресових факторів, зберігаючи 
резерв захисних сил організму.

«Кора мурашиного дерева з селеном» містить цінні речовини нафтохінони (лапахол, бета-лапахол), 
які активують різні види імунних клітин і запобігають життєдіяльності патогенних мікроорганізмів. Ан- 
тиоксиданти селен і вітамін С синергічно доповнюють дію з формування оптимальної імунної відповіді 
організму.

«Жир печінки акули» — джерело сквалену й алкілгліцеридів. Сквален зміцнює як специфічний, так  
і неспецифічний (вроджений) імунітет, покращує надходження кисню до клітин, сприяє загоєнню  
та регенерації тканин. Алкілгліцериди підвищують опір організму до різних захворювань, прискорюючи син-
тез імунних клітин. 

«Корал-Майн» — мінеральна композиція з реліктових коралів, містить у своєму складі солі корисних макро- 
та мікроелементів. Регулярне вживання води з Корал-Майн забезпечує постійне надходження до організму 
мінералів, необхідних для багатьох біохімічних і фізіологічних процесів.

«Ліпосомальний Вітамін С», 1 упаковка (100 мл),
«D-спрей», 1 упаковка (10 мл),
«Кора мурашиного дерева з селеном», 1 упаковка 
(90 капсул),
«Жир печінки акули», 1 упаковка (60 капсул),
«Корал-Майн», 3 упаковки (30 саше).

Застосування

Набір допомагає:
 ● зміцнити імунну систему організму;
 ● нейтралізувати дію вільних радикалів;
 ● підвищити стійкість організму;
 ● прискорити процеси регенерації.

склад програми:

код: 80391
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КАРДIОПЕК
Cardiopack

Набір «Кардіопек» створений для підтримання здоров’я серця як одного з найважливіших органів і розра-
хований на 60 днів прийому. Активні компоненти набору різностороннє та позитивно впливають на клітини 
серцевого м’яза, покращуючи та полегшуючи роботу серця.

«ПентоКан» — джерело активного калію — незамінного макромінералу і регулятора обмінних процесів  
у клітині. «ПентоКан» забезпечує постійну концентрацію калію всередині клітин, що є запорукою здорового 
серцевого ритму, підтримання водно-мінерального балансу та збереження життєзабезпечення клітин серця 
навіть в умовах оксидативного стресу.

«Коензим Q10» заслужено вважають засобом для подовження життя і кращим вітаміном для серця.  
Він виступає складовою частиною мітохондрій — «енергетичних станцій» клітин, які відповідають  
за вироблення енергії в організмі, бере участь у синтезі АТФ. Вирізняється високою антиоксидантною 
активністю. Достатній рівень коензиму Q10 забезпечує нормальну скорочувальну здатність серця, покращує 
кровотік, що підвищує стійкість до фізичних навантажень і уповільнює процес старіння серцевого м’яза.

«Корал Таурин» зміцнює і захищає серце. Амінокислота таурин присутня в тканинах серця у високій 
концентрації. Вона регулює обмін калію, натрію, кальцію та магнію — мінералів, які відповідають за серце-
вий ритм, запобігає виведенню калію з клітин міокарда, покращує стан судин серця.

«Корал Магній» — антистрес. Він регулює м’язовий тонус і серцевий ритм, діє заспокійливо на нервову 
систему, покращує коронарний кровотік, запобігає появі холестеринових бляшок на стінках судин. Покращує 
енергетичний потенціал серцевого м’яза, витривалість і сприяє відновленню при навантаженнях.

«ПентоКан» (3 упаковки, 60 шипучих таблеток),
«Коензим Q10» (60 капсул), 
«Корал Таурин» (60 капсул), 
«Корал Магній» (90 капсул).

Застосування

Набір сприяє:
 ● нормалізації водно-сольового та кис-

лотно-лужного балансу організму;
 ● покращенню органолептичних власти-

востей води;
 ● покращенню фізіологічної повноцінності 

води;
 ● підвищенню працездатності і стійкості 

до навантажень.

код: 80371 

склад програми:
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КОЛО-ВАДА ЛАЙТ
Colo-Vada Light

Програма «Коло-Вада Лайт» — нова комплексна програма очищення, активації механізмів природної 
детоксикації, нормалізації роботи травного тракту й організму в цілому. До її складу входять інгредієнти 
виключно природного походження. Програма розрахована на 14 днів застосування і включає 3 послідовних 
етапи, проходження яких гармонійно вписується у звичний уклад життя і відбувається в режимі «лайт» (light 
— англ. легкий), оскільки не потребує суворих обмежень у харчуванні. Крім своєчасного і правильного при-
йому компонентів програми, знадобиться лише виключити шкідливі для здоров’я продукти, віддаючи пере-
вагу дієтичній їжі.

1-й етап
ДЕТОКСИКАЦІЯ — 5 днів

«ДІ-ТОКС I» і «ДІ-ТОКС II» — це фітокомплекси, які включають відомі рослини-детоксиканти, такі як ар-
тишок, розторопша, імбир, лопух великий, кукурудзяні приймочки, шавлія, солодка. Дія цих рослин пере-
важно спрямована на активацію роботи печінки та нирок — життєво важливих органів, що відповідають 
за природне очищення організму. Комплекс «ГрінГрін» з 12 рослинних інгредієнтів — зернових культур (сік  
і пагони пшениці та ячменю), водоростей (спіруліна, червоні водорості і хлорела), ягід, фруктів та овочів 
(малина, чорниця, ананас, буряк і морква) — надзвичайно багате джерело природних активних компонентів. 
Покращує перистальтику кишечника, сприяє виведенню токсинів і продуктів життєдіяльності, відновленню 
корисної мікрофлори.

2-й етап
ОЧИЩЕННЯ — 4 дні

У складі порошку «Лайт Мікс» — лузга насіння подорожника, суміш «ГрінГрін», насіння льону звичайно-
го, бентоніт і чорнослив. На другому етапі відбувається інтенсивне очищення кишечника. Лузга насіння 
подорожника, посилена харчовими волокнами фітосуміші, діє як щітка, «вимітаючи» накопичені про-
дукти життєдіяльності зі складок кишечника, бентоніт зв’язує токсини, насіння льону має обволікаючу  
та розм’якшувальну дію, водорості і чорнослив посилюють перистальтику.

3-й етап
ВІДНОВЛЕННЯ — 5 днів

Під час третього етапу комплекс пробіотичних культур і ферментів сприяє нормалізації балансу мікрофлори 
кишечника та процесу травлення. У поєднанні з рослинними фітонутрієнтами функції травної системи 
відновлюються активно й повноцінно.
Під час застосування програми рекомендується дотримуватись питного режиму з мінеральною добавкою 
«Корал-Майн» і рекомендацій щодо харчування.

I етап:
«ДІ-ТОКС I» (20 капсул), 
«ДІ-ТОКС II» (20 капсул), 
«ГрінГрін» (20 капсул). 
II етап:
«Лайт Мікс» (12 пакетів-саше). 
III етап:
«Асимілятор» (20 капсул), 
«Супер-Флора» (30 капсул), 
«ГрінГрін» (20 капсул).

Застосування
Програма сприяє:

 ● нормалізації роботи системи травлення;
 ● активації імунітету й обмінних процесів;
 ● покращенню стану шкіри;
 ● підвищенню життєвого тонусу.

код: 120051

склад програми:
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КОРАЛ ДЕТОКС
Coral Detox

Програма «Корал Детокс» — оздоровча програма, яка сприяє детоксикації організму. Забезпечує виведен-
ня токсинів і допомагає відновити саморегуляцію в організмі.

Програма розрахована на 30 днів прийому і складається з 4 продуктів. Програма «Корал Детокс» 
допомагає організму виводити екзотоксини (зовнішні токсини, які потрапили до організму з навколишнього 
середовища з повітрям, водою та їжею) та ендотоксини (внутрішні токсини, які утворюються в організмі  
у процесі життєдіяльності). Вони накопичуються в організмі і викликають проблеми зі здоров’ям. 80 % ендо-  
та екзотоксинів є водорозчинними, 20 % розчиняються за наявності жиру.

Порушення процесу регулярного виведення токсинів з організму створює умови для розвитку інтоксикації. 
Організм не завжди може самостійно позбавитись різних токсинів. У цьому випадку йому може допомогти 
програма «Корал Детокс».

Мінеральна композиція для кондиціювання питної води «Корал-Майн» і потужний антиоксидант  
«Н-500» сприяють зв’язуванню та виведенню водорозчинних екзо- та ендотоксинів. Для нейтралізації жиро-
розчинних токсинів до складу програми входять «Асимілятор» — джерело травних ферментів і вітамінів А 
та D, а також «Корал Лецитин» — джерело фосфоліпідів. «Асимілятор» сприяє якісному розщепленню їжі, 
що зменшує утворення токсинів у травному тракті. «Корал Лецитин» захищає мембрани клітин від пошко-
дження і допомагає виводити токсини.

«Асимілятор» (90 капсул), 
«Н-500» (60 капсул), 
«Корал Лецитин» (120 капсул), 
«Корал-Майн» (30 саше).

Застосування

Програма сприяє:
 ● зміцненню імунітету;
 ● зменшенню алергічних проявів;
 ● регуляції кислотно-лужного балансу;
 ● покращенню стану шкіри.

код: 80351

склад програми:



97

КОРАЛ ДЕТОКС ПЛЮС
Coral Detox Plus

Розширена версія програми «Корал Детокс» для максимального ефекту.

Додаткові активні компоненти програми «Корал Детокс плюс» сприяють нормалізації обміну речовин  
у клітині і відновленню здорової мікрофлори кишечника для прискорення виведення токсинів.

«ПентоКан» — джерело калію у біодоступній формі, яке забезпечує його постійну концентрацію всередині 
клітини, що є запорукою здорового функціонування клітини та організму в цілому.

«Корал Люцерна» містить клітковину, вітаміни та мінерали і створює сприятливі умови для життєдіяльності 
мікрофлори кишечника.

«Асимілятор» (90 капсул), 
«Н-500» (60 капсул), 
«Корал Лецитин» (120 капсул), 
«Корал-Майн» (30 саше), 
«ПентоКан» (2 упаковки по 20 шипучих 
таблеток),
«Корал Люцерна» (120 капсул).

Застосування

Програма сприяє:
 ● покращенню стану шкіри;
 ● зменшенню алергічних проявів;
 ● зміцненню імунітету;
 ● підвищенню працездатності.

код: 80361

склад програми:
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МЕНТАЛ ФОРС
Mental Force

«Ментал Форс» — комплексна програма для підтримання когнітивних функцій головного мозку. До складу 
програми «Ментал Форс» увійшли продукти, дія яких спрямована на покращення пам’яті, уваги, координації, 
підвищення розумової працездатності, нормалізацію психоемоційного стану.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ПРОГРАМУ

Програма складається з 8 продуктів, які забезпечують захист, постачання кисню і поживних речовин, 
поліпшують енергетичні процеси і кровопостачання мозку. Програма розрахована на 30 днів і складається  
з 3 послідовних етапів по 10 днів.

1-й етап
«Корал-Майн» (10 саше), «Корал Лецитин» (10 капсул), «Корал Магній» (10 капсул), «Корал Таурин»  
(10 капсул), «Мемо-Прайм» (10 капсул), «О!Мега-3 ТГ» (10 капсул).
На стартовому етапі активні компоненти програми захищають клітини мозку від наслідків окисного стресу, 
позитивно впливають на мозковий кровотік, нормалізують обмін речовин у клітинах головного мозку. Цей 
етап спрямований на зниження стомлюваності, зменшення дратівливості, нормалізацію сну. 

2-й етап
«Корал-Майн» (10 саше), «Корал Лецитин» (10 капсул), «Корал Магній» (10 капсул), «Корал Таурин»  
(10 капсул), «Мемо-Прайм» (10 капсул), «О!Мега-3 ТГ» (10 капсул), «ГрiнГрiн» (20 капсул).
На другому етапі відбувається додаткове живлення та насичення киснем клітин головного мозку. Омега-3 
покращує метаболізм серотоніну — гормону радості. Цей етап сприяє підвищенню концентрації уваги, фор-
муванню «оперативної» та довготривалої пам’яті, покращенню координації та швидкості реакції.

3-й етап
«Корал-Майн» (10 саше), «Корал Карнітин» (10 капсул), «Корал Лецитин» (10 капсул), «Корал Таурин»  
(10 капсул), «Мемо-Прайм» (10 капсул), «О!Мега-3 ТГ» (10 капсул), «ГрiнГрiн» (10 капсул).
На заключному етапі задіюються потенційні можливості мозку. Підвищується розумова працездатність, 
покращується настрій і загальний тонус організму. Відновлюється енергетичний потенціал організму,  
що перешкоджає ранньому старінню клітин мозку.
Під час проходження програми слід дотримуватись питного режиму (не менше 1,5 л води 
з мінеральною добавкою «Корал-Майн») і рекомендацій щодо харчування.

«Корал-Майн» (30 саше), 
«Корал Карнітин» (10 капсул), 
«Корал Лецитин» (30 капсул), 
«Корал Магній» (20 капсул), 
«Корал Таурин» (30 капсул), 
«Мемо-Прайм» (30 капсул),
«О!Мега-3 ТГ» (30 капсул), 
«ГрiнГрiн» (30 капсул).

Застосування

Програма «Ментал Форс» сприяє:
 ● покращенню короткочасної та 

довготривалої пам’яті;
 ● підвищенню концентрації уваги;
 ● підвищенню розумової працездатності;
 ● зниженню рівня тривожності і дратів- 

ливості.

код: 80611

склад програми:
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НУТРІПЕК
Nutripack

Набір «Нутріпек» створений для щоденного збагачення раціону харчування важливими нутрієнтами при-
родного походження.

Регулярне надходження багатьох поживних речовин (антиоксидантів, фосфоліпідів, поліненасичених жир-
них кислот, мінералів, пробіотиків, клітковини) необхідне для правильного харчування людини. Сучасний 
раціон бідний на ці поживні речовини через інтенсивні технології переробки харчової сировини, харчових 
звичок та способу життя людей. Набір «Нутріпек» містить основні групи незамінних нутрієнтів. При цьому всі 
вони мають природне походження, що є особливо цінним в умовах дефіциту натуральної їжі.

«Корал Люцерна» містить сік листя і порошок трави люцерни. Люцерна багата на вкрай важливі для 
організму мінерали (кальцій, залізо, фосфор, магній, сірка, калій, кремній), а також містить рідкісні мінерали 
рослинного походження (наприклад, фтор). У ній достатньо багато вітамінів (С, Е, К, групи В), органічних 
кислот і хлорофілу.

«Преміум Спіруліна». Спіруліна — це джерело біологічно активних речовин: рослинного білка, хлорофілу, 
рідкісного антиоксиданту — фікоціаніну, вітамінів С, Е, В, бета-каротину, мінералів і поліненасичених жирних 
кислот. 100% натуральний склад без вмісту допоміжних речовин. 

«Корал Лецитин» — джерело фосфоліпідів, яких організм потребує щодня для відновлення цілісності 
клітинних мембран, що пошкоджуються оксидантами. У лецитині також містяться холін та інозитол, які спри-
ятливо впливають на головний мозок і нервову систему.

«O!Мега-3 TG» — джерело незамінних поліненасичених жирних кислот (ПНЖК). ПНЖК омега-3 входять 
до складу клітинних мембран, беруть участь у синтезі гормонів, сприяють зниженню рівня холестерину. 
Достатнє надходження ПНЖК омега-3 є особливо важливим для головного мозку, серця, зору та шкіри. 
ПНЖК отримують з жиру морських риб.

«Супер-Флора» — збалансована комбінація пробіотиків (біфідо- та лактобактерій) і пребіотика інуліну 
для нормалізації мікрофлори кишечника. Завдяки збільшенню чисельності у ньому корисних бактерій 
покращується процес перетравлення їжі, зміцнюється імунітет.

«Корал-Майн» — мінеральна композиція з реліктових коралів, містить у своєму складі солі корисних макро- 
та мікроелементів. При взаємодії з водою мінерали із солей переходять у воду, позитивно впливаючи на її 
фізіологічну повноцінність і органолептичні властивості.

«Корал Люцерна» (120 капсул), 
«Преміум Спіруліна» (200 таблеток), 
«Корал Лецитин» (120 капсул), 
«O!Мега-3 TG» (30 капсул), 
«Супер-Флора» (30 капсул), 
«Корал-Майн» (30 саше).

Застосування

Набір сприяє:
 ● надходженню до організму важливих 

нутрієнтів, необхідних для нормальної 
роботи серцево-судинної, нервової, 
травної та імунної систем;

 ● нормалізації обмінних і регенераційних 
процесів в організмі;

 ● урізноманітненню раціону харчування.

код: 80342

склад програми:
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ПАРАШИЛД
Parashield

Набір «Парашилд» створений для захисту від внутрішніх паразитів.

Джерела зараження паразитами оточують нас повсюди, а дотримання правил гігієни не завжди є достат-
ньою умовою профілактики. Часто зараженість паразитами виявити складно через відсутність специфічних 
симптомів. Перебуваючи в організмі, паразити не лише відбирають у організму поживні речовини, а й от-
руюють його продуктами своєї життєдіяльності, порушують багато обмінних процесів (зокрема, засвоєння 
їжі та роботу кишечника) і стан внутрішнього середовища організму (наприклад, мікрофлору кишечника). 
Застосування продуктів набору, які містять рослинні екстракти з антигельмінтною дією, а також мінерали  
та пробіотики, допоможе вам комплексно захистити свій організм і зберегти здоров’я.

«ПараФайт» — протипаразитарний засіб широкого спектра дії. У його основі комбінація екстрактів 12 рослин: 
чорного горіха, гвоздики, ромашки, тирличу, перцю довгого, деревію, алтеї, часнику, м’яти перцевої, чебре-
цю, шавлії та материнки. Комплексна дія активних компонентів цих екстрактів перешкоджає життєдіяльності 
паразитів на різних стадіях розвитку, стимулює виведення їх з організму, допомагає упоратись із процесами 
гниття та бродіння у кишечнику.

«Корал Бурдок Рут» містить у складі подрібнений корінь лопуха та його екстракт, що підвищує кон-
центрацію активних речовин. Активні компоненти продукту прискорюють процеси самоочищення організму 
і перешкоджають росту патогенних бактерій у травному тракті.

«МСМ» — синергічний продукт на основі біодоступної органічної сірки (МСМ), вітаміну С та біотину. Активні 
компоненти продукту допомагають виводити з організму багато токсичних речовин, мають антиоксидантну 
дію, покращують стан шкіри, волосся і нігтів.

«Супер-Флора» — збалансована комбінація пробіотиків (біфідо- та лактобактерій) і пребіотика інуліну 
для нормалізації мікрофлори кишечника. Завдяки збільшенню чисельності корисних бактерій у кишечнику 
покращується процес перетравлення їжі, зміцнюється імунітет.

«ПараФайт» (90 капсул), 
«Корал Бурдок Рут» (90 капсул), 
«МСМ» (60 рослинних капсул), 
«Супер-Флора» (90 рослинних капсул), 
«Корал-Майн» (30 саше).

Застосування

Набір сприяє:
 ● очищенню кишечника від різних 

внутрішніх паразитів (гостриць, аска-
рид, опісторхів, лямблій, токсокарів 
тощо);

 ● детоксикації організму;
 ● зміцненню імунітету;
 ● відновленню здорової мікрофлори ки-

шечника, росту чисельності власних 
корисних бактерій.

код: 80321

склад програми:
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ПАРАШИЛД ПЛЮС
Parashield Plus

«Парашилд Плюс» — розширена версія набору «Парашилд» для більш інтенсивного захисту від внутрішніх 
паразитів.

Для посилення дії до набору включені 3 продукти: «Корал Чорний горіх», «Кора мурашиного дерева з селе-
ном», «Асимілятор»; збільшена тривалість прийому і розроблена унікальна 6-етапна схема прийому, в якій 
активні компоненти чергуються для розширення спектра дії, прискорення детоксикації та виведення паразитів  
з організму, відновлення мікрофлори кишечника і травлення.

«Корал Чорний горіх» — джерело юглону, ефірних олій і дубильних речовин. Такий комплекс активних 
компонентів допомагає боротися з гельмінтами та сприяє нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту. 
При прийомі разом із «ПараФайт» посилюється вплив на паразитів, покращується робота кишечника.

«Кора мурашиного дерева з селеном» містить цінні речовини нафтохінони (лапахол, бета-лапахол),  
які перешкоджають життєдіяльності патогенних мікроорганізмів і активують імунну систему організму. Селен  
та вітамін С забезпечують антиоксидантний захист і також позитивно впливають на імунітет. Вони синергічно 
доповнюють і посилюють дію усього комплексу. Прийом разом із «Корал Чорним горіхом» запобігає розм-
ноженню патогенних бактерій і грибків та прискорює процеси відновлення пошкоджених паразитами тканин  
і органів.

«Асимілятор» — комплекс травних ферментів, який сприяє якісному розщепленню їжі та нормалізації трав-
лення. Допомагає у нейтралізації та виведенні токсинів з організму.

«ПараФайт» (90 капсул),
«Корал Чорний горіх» (90 рослинних капсул),
«Корал Бурдок Рут» (90 капсул),
«Асимілятор» (90 рослинних капсул),
«Кора мурашиного дерева з селеном» (90 капсул),
«МСМ» (60 рослинних капсул),
«Супер-Флора» (90 рослинних капсул),
«Корал-Майн» (60 саше).

Застосування

Набір сприяє:
 ● інтенсивному очищенню від різних 

внутрішніх паразитів (гостриць, 
аскарид, опісторхів, лямблій, токсокар 
тощо);

 ● нормалізації роботи травної системи;
 ● відновленню здорової мікрофлори ки-

шечника;
 ● зміцненню імунітету.

код: 80331

склад програми:
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ПОЧНИ З ВОДИ
Water Pack

Набір «Почни з води» — максимально проста і приємна можливість покращити гідратацію організму.

Від оптимального водно-сольового балансу залежить робота усього організму. Нестача рідини не лише нега-
тивно позначається на зовнішньому вигляді і самопочутті, але й може призвести до хронічних захворювань.

Мінеральна композиція «Корал-Майн» виробляється в Японії з глибоководних коралів склерактіній. У них 
містяться мінеральні солі кальцію, магнію, натрію, калію та багатьох інших мінералів. Потрапляючи у воду, 
мінерали покращують її смак, зменшують жорсткість, нормалізують мінеральний і кислотно-лужний баланс 
в організмі.

Інноваційна пляшка з екологічного пластику Kor Delta 750 мл вирізняється ергономічним дизайном, 
гігієнічністю та зручністю у догляді. Вона дозволить довше зберегти корисні якості води.

Набір включає Z-картку з корисною інформацією про воду та рекомендаціями, як правильно організувати 
питний режим.

Застосування

Набір сприяє:
 ● покращенню загального стану 

організму;
 ● нормалізації водно-сольового балансу.

код: 80301 «Kor Delta», колір біло-блакитний/ код 80307 «Kor Delta» колір білий/ 80308 
«Kor Delta», колір темно-сірий 

«Корал-Майн» (30 саше), 
пляшка «Kor Delta» (кольори в асортименті).

склад програми:
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ПРОГРАМА КОЛО-ВАДА ГРІН
Program Colo-Vada Green

«Програма Коло-Вада Грін» — комплексна програма, яка сприяє очищенню організму та оптимізації обміну 
речовин. Програма розрахована на 14 днів застосування і включає 3 послідовних етапи, кожен з яких спря-
мований на вирішення певних задач. Проходження програми передбачає корекцію раціону харчування, але 
не потребує зміни ритму життя.

1-й етап 
ПІДГОТОВКА — 7 днів 

Для першого етапу програми призначені 14 пакетів № 1, кожен з яких включає: «Алтімейт» (1 таблетка), 
«Вітамін С» (1 таблетка), «Люцерна» (2 капсули), «Каскара Саграда» (1 таблетка), «Набір трав № 2» (2 
капсули), «Листя чорного горіха» (2 таблетки) і «Супер-Флора» (14 капсул). На цьому етапі розпочинається 
підготовка організму до інтенсивного очищення: стимулюється робота кишечника, покращується стан його 
мікрофлори. Для підтримання життєвих сил раціон збагачується вітамінами і мінералами.

2-й етап 

ОЧИЩЕННЯ — 4 дні 

Для другого етапу програми призначені 8 пакетів № 2, до кожного з яких входять продукти: «Алтімейт» (1 
таблетка), «Вітамін С» (1 таблетка), «Люцерна» (2 капсули), «Каскара Саграда» (1 таблетка), «Набір трав 
№ 2» (1 капсула), «Листя чорного горіха» (1 таблетка), «Супер-Флора» (8 капсул), 8 пакетів порошку «Коло-
Вада Мікс» і 8 пакетів порошку «Лайт Мікс». На другому етапі відбувається інтенсивне очищення кишеч-
ника за рахунок коктейлю з порошків «Коло-Вада Мікс» і «Лайт Мікс». Обом коктейлям властива здатність 
обволікати і пом’якшувати застояний вміст кишечника, сорбувати токсини. Крім того, коктейлі покращують 
перистальтику, полегшуючи виведення шкідливих речовин. Вітамінно-мінеральна підтримка організму 
триває і на цьому, і на наступному етапі.

3-й етап 
ВІДНОВЛЕННЯ — 3 дні 

Для третього етапу програми призначені 6 пакетів № 3, які включають: «Алтімейт» (1 таблетка), «Вітамін 
С» (1 таблетка), «Люцерна» (2 капсули), «Каскара Саграда» (1 таблетка), «ДигестЕйбл» (1 капсула) і 
«Cупер-Флора» (8 капсул). Третій етап спрямований на відновлення мікрофлори кишечника і нормалізацію 
роботи шлунково-кишкового тракту за рахунок комплексу пробіотичних культур (біфідо- та лактобактерій), 
пребіотиків і травних ферментів (амілаза, протеаза, ліпаза, бромелайн тощо). 

Застосування

«Програма Коло-Вада Грін»:
 ● покращує роботу травної, видільної, 

дихальної, серцево-судинної, 
лімфатичної систем організму;

 ● підвищує життєвий тонус  
і працездатність;

 ● покращує стан шкіри.

код: 120061/91302 Комплект 1 (14 пакетів)/91303 Комплект 2 (8 пакетів)/ 
91304 Комплект 3 (6 пакетів)/Коло-Вада Мікс, порошок (8 пакетів)/Лайт Мікс, 
порошок (8 пакетів)/Супер-Флора (30 капсул) 
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РИКАВЕР
Recover

Гострі респіраторні вірусні інфекції та грип становлять близько 90% усіх інфекційних захворювань, з яки-
ми впродовж року неодноразово стикається більшість людей. Нова коронавірусна інфекція відрізняється 
від попередніх частотою важких випадків, тривалістю захворювання і більш серйозними наслідками. Тих, 
хто перехворіли на неї, турбують загальна слабкість, швидка стомлюваність, порушення сну, підвищена 
тривожність, проблеми з травленням, випадіння волосся. Спеціалісти навіть увели новий термін 
«постковідний синдром», який поєднує довготривалі симптоми, що спостерігаються вже після одужання і 
тривають до 12 тижнів, а іноді й довше. 

Набір «Рикавер» призначений для відновлення функцій організму після перенесеної інфекції та якнайшвид-
шого повернення до повноцінного життя. 

Дія активних компонентів:
Мінерали (магній, калій, селен, сірка, кальцій). Під час інфекції організм втрачає багато мінералів, брак 
яких негативно впливає на роботу різних органів і систем. Додаткове надходження мінералів-електролітів 
(калію та магнію) з «Оушенміну» і «Пентокану» прискорює відновлення водно-сольового балансу організму, 
від якого залежить нормальна робота серцево-судинної, м’язової та нервової систем. Нормалізація водно-
сольового балансу дозволить відновити працездатність і витривалість, упоратися з відчуттям утоми. Сірка 
органічного походження (МСМ) і селен покращують стан шкіри, волосся та нігтів, підвищують антиоксидант-
ний захист, зміцнюють імунітет.

Вітаміни (вітаміни групи В і вітамін С). Вітаміни В6, В12 (входять до складу «Грифонія») діють синергічно 
і підтримують здоров’я нервової системи та когнітивну функцію. Вітамін В, або біотин (входить до скла-
ду «МСМ»), необхідний для синтезу кератину – основного білка волосся та нігтів. Покращує їх зовнішній 
вигляд і стан, прискорює ріст, запобігаючи випадінню волосся. Вітамін С (входить до складу «МСМ»,  
«ПентоКан», «Селен») зміцнює імунітет і допомагає швидше упоратись із залишковими явищами після 
перенесеної інфекції.

Пробіотики і пребіотики. Збільшують чисельність корисної мікрофлори кишечника, що дозволяє покращи-
ти засвоєння поживних речовин, зменшити дискомфорт у кишечнику, налагодити випорожнення, зміцнити 
імунітет. 

Рослинні гепатопротектори. Печінка зазнає величезного навантаження через хворобу і лікарську терапію. 
Екстракти артишоку, розторопші, кореня кульбаби і бетаїн захищають та відновлюють клітини печінки, при-
скорюють виведення токсинів.

Рослинні джерела 5-НТР. Екстракт грифонії збільшує синтез ендорфінів, що допоможе зменшити відчуття 
тривожності, пригніченості, покращить настрій і сон.

Застосування

Набір сприяє:
 ● відновити мінеральний баланс 

організму;
 ● прискорити виведення токсинів;
 ● покращити психоемоційний баланс і 

настрій;
 ● полегшити засинання та покращити 

якість сну;
 ● відновити мікрофлору кишечника;
 ● зміцнити ослаблений імунітет. 

«Оушенмін» (2 упаковки, 30 стіків), «Корал Ар-
тишок» (90 капсул), «ПентоКан» (2 упаковки, 40 
шипучих таблеток), «Селен» (100 рослинних кап-
сул), «МСМ» (60 рослинних капсул), «Супер-Фло-
ра» (90 рослинних капсул), «Грифонія» (60 капсул).

склад програми:

код: 80711
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УПАКОВКА ЖИТТЯ
Pack of life

До набору «Упаковка життя» включені продукти, що надають підтримку організму: захищають від неспри-
ятливих зовнішніх впливів, покращують стан внутрішнього середовища, регулюють процеси травлення та 
гідратації. 

Мінеральна композиція «Корал-Майн» покращує фізіологічну повноцінність води. Чинить регулюючу дію на 
мінеральний баланс в організмі, нормалізуючи діяльність життєво важливих систем та органів.

«АктиВін» включає різні компоненти-антиокислювачі природного походження (інулін, екстракт виноград-
них кісточок, маточне молочко, екстракти листя гінкго білоба, зеленого чаю, насіння розторопші тощо), які 
активно зв’язують вільні радикали, уповільнюючи процеси старіння, підвищують енергію та витривалість 
організму, стабілізують системи життєзабезпечення. Вживання продукту сприяє уповільненню процесів 
старіння, підвищенню тонусу організму, покращенню функцій серцево-судинної системи, пам’яті, підвищенню 
витривалості та прискоренню процесів одужання. 

Комплекс травних ферментів «Асимілятор» допомагає організму якісно засвоювати білки, жири, вуглево-
ди та харчові волокна. Правильне травлення сприяє нормальному функціонуванню усіх органів та систем, 
покращує зовнішній вигляд і самопочуття.

Застосування

Набір сприяє:
 ● загальному зміцненню організму; 
 ● підвищенню працездатності;
 ● покращенню травлення.

«Корал-Майн» (30 саше по 1 г,) 
«АктиВін» (60 капсул), 
«Асимілятор» (90 капсул).

склад програми:

код: 91610
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PRIVILEGE
 LOS ANGELES

Мій вік - моя  
перевершеність



Privilege — преміальна лінійка 
антиейдж-засобів для ідеальної 
текстури, еластичності і молодо-
сті вашої шкіри. В основі серії — 
натуральні рослинні компоненти, 
створені найчистішою екосисте-
мою Гавайських островів. 
Ключовий компонент формули 
краси Privilege — кава Кона — ви-
різняється надзвичайними антиві-
ковими властивостями.

www.prvlg.club
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PRIVILEGE МОЛОЧКО ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
ОЧИЩУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ I ОЛIЄЮ КАВИ
Privilege Milk Cleanser

Дбайливе очищення та зволоження шкіри
Зранку молочко дбайливо розбудить вашу шкіру, очистить і зволожить. Ввечері — делікатно очистить пори 
шкіри від забруднень, видалить макіяж і заспокоїть втомлену шкіру.

Дія активних компонентів
Екстракт і олія кави Кона пробуджують і тонізують шкіру, активуючи обмінні процеси у тканинах  
і відновлюючи захисні властивості шкіри.

Сік листя алое (органічний) підходить для всіх типів шкіри, чинить зволожувальну та заспокійливу дію. 

Вітаміни А, С, Е справляють добре виражений антиоксидантний ефект.

Екстракт листя зеленого чаю покращує еластичність шкіри, очищує, звужує пори, зменшує подразнення.

сік листя алое вера органічний, натрій С12-16 
олефінсульфонат, гліцерин, кокамідопропілбе-
таїн, феноксиетанол, динатрій кокоамфодіа-
цетат, олія кави арабіка, гліколь дистеарат, 
ПЕГ-150 пентаеритрил тетрастеарат, натрію 
хлорид, каприліл гліколь, каприліл / каприлгліко-
зид, лаурил глюкозид, натрію гліколят, етилгек-
силгліцерин, гексилен гліколь, натрію сульфат, 
кокосова кислота, натрію дігліколят, тетра-
цеден, вітамін Е, гексацеден, натрію цитрат, 
натрію бікарбонат, вітамін С (3-О-етил-аскор-
бінова кислота), розчинний колаген, вітамін А, 
тетранатрій ЕДТА, екстракт кави робуста, 
екстракт листя зеленого чаю, токоферол, лей-
коносток / ферментований фільтрат кореня 
редису, метилхлорізотіазолінон, гіалуронова кис-
лота, метилізотіазолінон, калію сорбат, трина-
трій ЕДТА, лимонна кислота, карамель.

код: 6001
форма випуску: 100 мл

склад:



111

PRIVILEGE СКРАБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ З ЕКСТРАКТОМ 
І ОЛІЄЮ КАВИ
Privilege Facial Scrub

Очищення та вирівнювання рельєфу шкіри
До складу ароматного кавового скрабу входять подрібнені зерна кави і шкаралупи волоського горіха,  
які делікатно видаляють ороговілий шар шкіри, покращуючи колір обличчя та рельєф шкіри.

Дія активних компонентів
Екстракт і олія кави Кона пробуджують і тонізують шкіру, активуючи обмінні процеси у тканинах  
та відновлюючи захисні властивості шкіри.

Сік листя алое (органічний) підходить для всіх типів шкіри, чинить зволожувальну та заспокійливу дію.

Подрібнені зерна кави Кона та шкаралупа волоського горіха м’яко відлущуються омертвілі клітини 
шкіри, стимулюючи їх оновлення. Вирівнюють рельєф шкіри та покращують колір обличчя.

Вітаміни А та Е вирівнюють тон і висвітлюють шкіру.

Морський колаген пом’якшує та розгладжує шкіру.

Екстракт квітів ромашки (органічний) заспокоює та пом’якшує чутливу і реактивну шкіру.

Супероксиддисмутаза і пероксидаза відновлюють бар’єрні функції епідермісу.

сік листя алое вера органічний, пропіленгліколь, 
каприлік / каприк тригліцерид, пентиленгліколь, 
подрібнені зерна кави арабіка, подрібнена шкара-
лупа волоського горіха, карбомер, цетеариловий 
спирт, феноксиетанол, каприліл гліколь, цете-
арет-20, олія кави арабіка, натрію гідроксид, ві-
тамін Е, розчинний колаген, вітамін А, гліцерин, 
сорбінова кислота, екстракт рису, екстракт 
кави робуста, екстракт квітів ромашки органіч-
ний, токоферол, лейконосток / ферментований 
фільтрат кореня редису, біосахаридна камедь-1, 
калію сорбат, пероксидаза соєвих бобів, супе-
роксиддисмутаза, тринатрій ЕДТА, карамель.

код: 6002
форма випуску: 50 мл

склад:
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PRIVILEGE ТОНІК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ З ЕКСТРАКТОМ І ОЛІЄЮ 
КАВИ
Privilege Hydrating Toner

Зволоження та освіження шкіри
Завершує процес очищення шкіри після використання молочка, звужує пори, нормалізує pH-баланс шкіри, 
тонізує і зменшує набряклість. Готує шкіру до нанесення макіяжу. Завдяки високому вмісту органічного соку 
алое інтенсивно зволожує шкіру.

Дія активних компонентів
Екстракт і олія кави Кона пробуджують і тонізують шкіру, активуючи обмінні процеси у тканинах та 
відновлюючи захисні властивості шкіри.

Сік листя алое (органічний) підходить для всіх типів шкіри, чинить зволожувальну та заспокійливу дію.

Екстракт гамамелісу віргінського зменшує судинну сітку, жирний блиск і лущення шкіри, звужує пори, 
покращує колір обличчя.

Екстракт квітів ромашки римської заспокійливо діє на шкіру, сприяє зменшенню набряклості.

Вітаміни А, С, Е чинять добре виражений антиоксидантний ефект.

сік листя алое вера органічний, гліцерин, екстр-
акт гамамелісу віргінського, вода, гептил глю-
казамід, 1,2-гександіол, каприліл гліколь, етанол, 
калію сорбат, олія кави арабіка, розчинний кола-
ген, екстракт кави робуста, феноксиетанол, 
гептанол, вітамін С (натрію аскорбіл фосфат), 
гіалуронова кислота, вітамін Е, вітамін А, екстр-
акт квітів ромашки римської, етилгексилгліце-
рин, лейконосток / ферментований фільтрат 
кореня редису, токоферол, тринатрій ЕДТА, ка-
рамель.

код: 6003
форма випуску: 100 мл

склад:
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PRIVILEGE СИРОВАТКА ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО 
ОЧЕЙ ІНТЕНСИВНА З ЕКСТРАКТОМ КАВИ
Privilege Intensive Eye Serum

Спеціальний догляд для особливої зони
Омолоджувальна сироватка легко проникає у глибокі шари тендітної шкіри навколо очей, відновлює  
її пружність, зменшує набряклість і розгладжує мімічні зморшки. Рекомендується використовувати перед 
нанесенням крему.

Дія активних компонентів

Екстракт кави чинить потужний омолоджувальний вплив. Активує обмінні процеси у шкірі, підтримує 
рівень її зволоженості, відновлює еластичність і запобігає фотостарінню. Зменшує та запобігає набряклості,  
покращуючи мікроциркуляцію крові.

Сік листя алое (органічний), морський колаген і гіалуронова кислота чинять потужну зволожувальну  
та заспокійливу дію на тонку і тендітну шкіру навколо очей.

Аргірелін розслабляє мімічні м’язи, скорочуючи глибину існуючих зморщок і перешкоджаючи утворенню 
нових. Це пептидний комплекс, що проникає до глибоких шарів шкіри.

Пролін і треонін беруть участь у синтезі колагену та еластину. Ці надзвичайно цінні амінокислоти омо-
лоджують, зволожують, зміцнюють бар’єрні функції шкіри.

М’якоть плодів асаї — багате джерело амінокислот, вітамінів і антиоксидантів — чинить омолоджувальний 
ефект, відновлюючи еластичність і пружність шкіри.

Екстракт квітів ромашки (органічний) заспокоює і пом’якшує чутливу шкіру.

Вітаміни А, С, Е справляють добре виражений антиоксидантний ефект, підвищують синтез колагену,  
еластину, гіалуронової кислоти у шкірі.

сік листя алое вера органічний, вода, розчинний 
колаген, гліцерин, карбомер, феноксиетанол, 
вітамін С (3-О-етил-аскорбінова кислота), про-
лін, треонін, каприліл гліколь, екстракт рису, 
екстракт кави робуста, лейконосток / фермен-
тований фільтрат кореня редису, сорбінова 
кислота, екстракт квітів ромашки органічний, 
натрію гідроксид, екстракт червоних водорос-
тей Ahnfeltiopsis concinna, м’якоть плодів асаї, 
гіалуронова кислота, вітамін Е, вітамін А, калію 
сорбат, аргірелін (ацетилгексапептид-8), етил-
гексилгліцерин, гексилен гліколь, тринатрій 
ЕДТА, токоферол, пероксидаза соєвих бобів, су-
пероксиддисмутаза, карамель.

код: 6004
форма випуску: 30 мл

склад:
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PRIVILEGE СИРОВАТКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ШИЇ 
ІНТЕНСИВНА З ЕКСТРАКТОМ КАВИ
Privilege Intensive Facial Serum

Інтенсивний противіковий догляд
Концентрована формула сироватки нормалізує обмінні процеси у шкірі, активує оновлення клітин, змен-
шуючи мімічні зморшки, висвітлює та підвищує пружність шкіри. Рекомендується використовувати перед 
нанесенням крему.

Дія активних компонентів

Екстракт кави чинить потужний омолоджувальний вплив. Активує обмінні процеси у шкірі, підтримує рівень 
її зволоженості, відновлює еластичність і запобігає фотостарінню.

Сік листя алое (органічний) підходить для всіх типів шкіри, має зволожувальну та заспокійливу дію. 
Стимулює синтез волокон колагену та еластину, підвищуючи тонус і пружність шкіри.

Екстракти червоних і бурих водоростей запобігають процесу трансдермальної втрати вологи,  
забезпечуючи еластичність і міцність шкіри.

Пролін і треонін беруть участь у синтезі колагену та еластину. Ці надзвичайно цінні амінокислоти сприяють 
відновленню колагенового каркаса шкіри, зміцненню її бар’єрних функцій.

Аргірелін розслабляє мімічні м’язи, скорочуючи глибину існуючих зморщок і перешкоджаючи утворенню 
нових. Це пептидний комплекс, що проникає до глибоких шарів шкіри. Незамінний компонент антивікової 
косметики.

Морський колаген і гіалуронова кислота інтенсивно зволожують шкіру, розгладжуючи її, перешкоджають 
утворенню зморщок і віковому провисанню тканин.

Вітаміни А, С, Е надають добре виражений антиоксидантний ефект, зменшують і перешкоджають пігментації 
шкіри, запобігаючи їй.

сік листя алое вера органічний, гліцерин, вода, 
розчинний колаген, екстракт червоних водорос-
тей Hypnea Musciformis, карбомер, феноксиета-
нол, вітамін С (3-О-етил-аскорбінова кислота), 
пролін, треонін, екстракт бурих водоростей 
Sargassum Filipendula, каприліл гліколь, сорбітол, 
екстракт рису, вітамін Е, екстракт кави ро-
буста, екстракт червоних водоростей Gellidiela 
Acerosa, лейконосток / ферментований філь-
трат кореня редису, вітамін А, натрію гідроксид, 
сорбінова кислота, екстракт квітів ромашки 
органічний, екстракт червоних водоростей 
Ahnfeltiopsis concinna, гіалуронова кислота, калію 
сорбат, етилгексилгліцерин, токоферол, ар-
гірелін (ацетил-гексапептид-8), гексиленгліколь, 
тринатрій ЕДТА, пероксидаза соєвих бобів, супе-
роксиддисмутаза.

код: 6005
форма випуску: 50 мл

склад:
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PRIVILEGE КРЕМ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ 
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ З ЕКСТРАКТОМ І ОЛІЄЮ 
КАВИ
Privilege Repairing Eye Cream

Перетворення та сяяння
Живить, зволожує і пом’якшує тендітну шкіру навколо очей, коригуючи її вікові недоліки і надаючи сяяння.

Дія активних компонентів

Екстракт і олія кави Кона чинять потужну омолоджувальну дію. Активують обмінні процеси та захисні 
властивості шкіри, підтримують рівень її зволоженості, відновлюють еластичність і запобігають фотостарінню. 
Завдяки антиоксидантній дії олії кави уповільнюється процес в’янення шкіри.

Олія солодкого мигдалю та олія жожоба пом’якшують, живлять, освіжають і тонізують шкіру, зменшують 
темні кола під очима та уповільнюють процес старіння клітин.

Сік листя алое (органічний), морський колаген, сквалан і гіалуронова кислота чинять потужну зволо-
жувальну та заспокійливу дію на тонку і тендітну шкіру навколо очей.

Алантоїн стимулює оновлення епідермісу та відновлює бар’єрні функції шкіри.

Вітаміни А, С, Е надають добре виражений антиоксидантний ефект, зменшують пігментацію шкіри,  
прискорюють відновлення клітин.

Аргірелін розслабляє мімічні м’язи, скорочує глибину існуючих зморщок і перешкоджає утворенню нових.  
Є пептидним комплексом, що проникає і діє у глибоких шарах шкіри.

М’якоть плодів асаї — багате джерело амінокислот, вітамінів і антиоксидантів, чинить омолоджувальний 
ефект, покращує еластичність і пружність шкіри.

сік листя алое вера органічний, олія солодкого 
мигдалю, гліцерин, олія жожоба, розчинний кола-
ген, стеаринова кислота, демитикон, олія кави 
арабіка, сорбітан стеарат, вода, феноксиета-
нол, вітамін С (3-О-етил-аскорбінова кислота), 
карбомер, цетиловий спирт, триетаноламін, 
карамель, гліцерил стеарат, ПЕГ-100 стеарат, 
каприліл гліколь, етилгексилгліцерин, алантоїн, 
гексилен гліколь, сквалан, вітамін Е, вітамін А, 
лейконосток / ферментований фільтрат ко-
реня редису, м’якоть плодів асаї, гіалуронова 
кислота, миристиловий спирт, стеариловий 
спирт, екстракт кави робуста, токоферол, 
екстракт квітів ромашки римської, екстракт 
ламінарії, сорбат калію, аргірелін (ацетил-гек-
сапептид-8), тринатрій ЕДТА.

код: 6006
форма випуску: 30 мл

склад:
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PRIVILEGE КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ШИЇ 
ОМОЛОДЖУВАЛЬНИЙ ДЕННИЙ З ЕКСТРАКТОМ  
І ОЛІЄЮ КАВИ
Privilege Anti-Aging Morning Cream

Відновлення та захист протягом дня
Підготуйте шкіру до нового дня з омолоджувальним денним кремом. Насичений активними компонентами 
склад забезпечить тривале зволоження, пом’якшення і ліфтинг-ефект, нормалізує роботу сальних залоз.

Дія активних компонентів

Екстракт і олія кави Кона чинять потужну омолоджувальну дію. Активують обмінні процеси та захисні 
властивості шкіри, підтримують рівень її зволоженості, відновлюють еластичність і запобігають фотостарінню. 
Завдяки антиоксидантній дії олії кави уповільнюється процес в’янення шкіри.

Сік листя алое (органічний) підходить для всіх типів шкіри, чинить зволожувальну і заспокійливу дію. 
Стимулює синтез волокон колагену та еластину, підвищує тонус і пружність шкіри.

Олія жожоба запобігає сухості шкіри, пом’якшує її і підвищує пружність. Уповільнює появу ознак в’янення 
шкіри завдяки високій концентрації амінокислот.

Морський колаген, сквалан і гіалуронова кислота інтенсивно зволожують шкіру, розгладжуючи її поверх-
ню і перешкоджаючи утворенню зморщок та віковому провисанню тканин.

Вітаміни А, С, Е чинять добре виражений антиоксидантний ефект, зменшують пігментацію шкіри, приско-
рюють відновлення клітин.

М’якоть плодів асаї — багате джерело амінокислот, вітамінів і антиоксидантів, чинить омолоджувальний 
ефект, покращує еластичність і пружність шкіри.

код: 6007
форма випуску: 50 мл

сік листя алое вера органічний, каприлік / кап-
рик тригліцерид, гліцерин, олія жожоба, роз-
чинний колаген, стеаринова кислота, димети-
кон, олія кави арабіка, сорбітан стеарат, вода, 
феноксиетанол, карбомер, цетиловий спирт, 
триетаноламін, карамель, гліцерил стеарат, 
ПЕГ-100 стеарат, каприліл гліколь, етилгек-
силгліцерин, вітамін С (3-О-етил-аскорбінова 
кислота), алантоїн, гексилен гліколь, сквалан, 
вітамін Е, вітамін А, лейконосток / ферменто-
ваний фільтрат кореня редису, м’якоть плодів 
асаї, гіалуронова кислота, миристиловий спирт, 
стеариловий спирт, екстракт кави робуста, 
токоферол, екстракт квітів ромашки римської, 
екстракт ламінарії, калію сорбат, аргірелін 
(ацетилгексапептид-8), тринатрій ЕДТА.

склад:
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PRIVILEGE КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ШИЇ 
ОМОЛОДЖУВАЛЬНИЙ НІЧНИЙ З ЕКСТРАКТОМ 
КАВИ
Privilege Anti-Aging Night Cream

Нічний догляд для відновлення та живлення
Розкішний нічний антивіковий крем наповнює шкіру комплексом активних компонентів допоки ви спите.  
Новий день ви зустрінете з більш пружною, гладенькою та сяючою шкірою.

Дія активних компонентів

Екстракт кави чинить потужний омолоджувальний вплив. Активує обмінні процеси у шкірі, підтримує 
рівень її зволоженості, відновлює еластичність і запобігає фотостарінню. Покращує мікроциркуляцію крові, 
зменшує набряклість, запобігаючи їй.

Сік листя алое (органічний) підходить для всіх типів шкіри, чинить зволожувальну і заспокійливу дію. 
Стимулює синтез волокон колагену та еластину, підвищує тонус і пружність шкіри.

Олія жожоба запобігає сухості шкіри, пом’якшує її і підвищує пружність. Уповільнює появу ознак в’янення 
шкіри завдяки високій концентрації амінокислот.

Морський колаген, сквалан і гіалуронова кислота інтенсивно зволожують шкіру, розгладжують, пере-
шкоджаючи утворенню зморщок і віковому провисанню тканин.

Вітаміни А, С, Е справляють добре виражений антиоксидантний ефект, зменшують пігментацію шкіри,  
прискорюють відновлення клітин.

Пантенол і вітамін В12 прискорюють відновлення клітин, розгладжують шкіру, покращують колір обличчя.

М’якоть плодів асаї — багате джерело амінокислот, вітамінів і антиоксидантів, чинить омолоджувальний 
ефект, покращує еластичність і пружність шкіри.

код: 6008
форма випуску: 50 мл

сік листя алое вера органічний, каприлік / ка-
прик тригліцерид, гліцерин, олія жожоба, сте-
аринова кислота, розчинний колаген, вода, ди-
метикон, сорбітан стеарат, феноксиетанол, 
карбомер, цетиловий спирт, триетаноламін, 
гліцерил стеарат, ПЕГ-100 стеарат, арома-
тизатор, пантенол, сквалан, каприліл гліколь, 
вітамін С (3-О-етил-аскорбінова кислота), етил-
гексилгліцерин, гексилен гліколь, алантоїн, ві-
тамін В12, екстракт кави робуста, вітамін Е, 
вітамін А, лейконосток / ферментований філь-
трат кореня редису, м’якоть ягід асаї, мирис- 
тиловий спирт, стеариловий спирт, екстракт 
квітів ромашки римської, екстракт ламінарії, гіа-
луронова кислота, калію сорбат, токоферол, ар-
гірелін (ацетилгексапептид-8), тринатрій ЕДТА.

склад:
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CORALBRITE 
зубна паста з Coral Apatite®

Японська зубна паста «Coralbrite» — це нове слово не лише серед засобів гігієни ротової порожнини, а 
й серед зубних паст з гідроксиапатитом. Адже це одна з перших у світі паст із гідроксиапатитом на основі 
корала — натурального джерела мінеральних речовин. 99,7% компонентів пасти отримані з природних 
мінералів, рослин, фруктів, водоростей і навіть овочів. Паста Coralbrite з освіжаючим ароматом японської 
м’яти не лише чудово очищає, а й зберігає, відновлює зубну емаль і запобігає розвитку карієсу.

Дія активних компонентів 

Гідроксиапатит кальцію — основний компонент зубів і кісток (зубна емаль на 75% складається з 
гідроксиапатиту). Гідроксиапатит Coral Apatite®, на основі якого створена зубна паста Coralbrite,  
виробляють із природного викопного корала (Fossil Coral) з острова Йонагуні (Yonaguni Island) в Японії. 
Кораловий апатит — цінний і рідкісний у світі ресурс — джерело не лише кальцію та фосфору, а й бага-
тьох інших мінералів (понад 70), які 10 тисяч років тому були розчинені у давній морській воді. Завдяки 
пористій структурі, коралу властиві функції сорбенту, а значить, він забезпечує краще очищення від нальоту 
та висвітлення зубної емалі.

Природний кальцій не лише постачає іони кальцію, а й підтримує лужний рН у ротовій порожнині (показник 
рН пасти 10), що зменшує демінералізацію і подовжує відновну дію гідроксиапатиту.

Екстракт цибулі і алантоїн заспокоюють подразнення та запалення, сприяють загоєнню, як і унікальна 
мастика фісташкового дерева. А разом з олією японської м’яти цей рослинний комплекс забезпечує 
чудовий освіжний смак і аромат.

код: 5720
форма випуску: туба 80 г

вода, кальцію карбонат, гліцерин, сорбітол, 
гідроксиапатит (Coral Apatite®), целюлозна ка-
медь, олія японської м’яти, мильна основа Sekken 
Soji на основі кокосової олії, феноксиетанол, 
натрію цитрат, карагінан, алантоїн, екстракт 
цибулі, мастика фісташкового дерева

склад:

Застосування

Зубна паста Coralbrite з кораловим гідроксиапатитом:
 ● ретельно очищає зуби від нальоту;
 ● зменшує демінералізацію; 
 ● покращує ремінералізацію зубної емалі;
 ● знижує чутливість зубів;
 ● полірує та висвітлює зубну емаль; 
 ● запобігає появі карієсу;
 ● освіжає і запобігає появі неприємного запаху.
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PURE&NATURAL ЖИР ЕМУ З ОЛІЄЮ ЧАЙНОГО 
ДЕРЕВА, БАЛЬЗАМ
Emu Oil with Tea Tree Oil

Бальзам на основі жиру ему з додаванням олії чайного дерева, вітаміну Е та інших компонентів природного 
походження не дарма називають цілющим. Завдяки високій проникній здатності жир ему транспортує усі 
складові бальзаму до глибоких шарів шкіри, посилюючи їх корисні властивості.

Спеціально підібраний склад покращує місцевий кровообіг, розслаблює мускулатуру, сприяє загоєнню ран, 
регенерації шкіри, усуненню болю; допомагає при опіках різного походження (термічних, хімічних, соняч-
них). При тривалому застосуванні бальзаму нормалізується секреція сальних залоз, покращуються структу-
ра і зовнішній вигляд шкіри. Завдяки олії чайного дерева і календули, що використовуються у косметології 
як протизапальні, дезінфікуючі та ранозагоювальні засоби, бальзам чинить позитивну дію при подразненнях 
і запальних процесах на шкірі.

Олія чайного дерева — олія-цілитель. Австралійським аборигенам властивості чайного дерева здавна 
були відомі. Листя рослини вони використовували для загоєння ран. Олія чайного дерева має бактерицидну, 
імуностимулюючу, противірусну дію. Завдяки своїм властивостям ідеально допомагає при опіках, порізах, 
укусах комах, вугрових висипах, герпесі. Вона також знімає втому, пом’якшує і живить шкіру, підвищує 
еластичність стінок капілярів, оптимізує мікроциркуляцію крові, усуває набряки та поверхневу варикозну 
сітку.

Бджолиний віск, що входить до складу бальзаму, добре вбирається шкірою, надає їй гладкого та тендітного 
вигляду. Віск корисний для шкіри, оскільки він близький за своїм складом до ряду компонентів шкірного жиру. 
Він сприяє утворенню віскоподібної плівки на поверхні шкіри, тим самим запобігаючи її зневодненню. А вміст 
вітаміну А і каротиноїдів забезпечує позитивний вплив на процеси регенерації епітеліальних тканин.

Вітамін Е, «вітамін краси», зберігає шкіру від впливу вільних радикалів і запобігає передчасному старінню 
шкіри й утворенню зморщок, постачає до шкіри кисень та вологу, забезпечує свіжість і еластичність.

Олії пророслих зерен пшениці і кісточкових (мигдальна, абрикосова) виступають джерелом ненаси-
чених жирних кислот, мінералів, вітамінів та інших корисних речовин. У поєднанні з жиром ему зменшують 
подразнення і запалення, чинять чудовий пом’якшувальний, зволожувальний і регенеруючий ефект.

код: 91605
форма випуску: 15 мл

календула, олія рисових висівок, оливкова олія, 
жир ему, олії: солодкого мигдалю, абрикосових 
кісточок, пророслих зерен пшениці, чайного дере-
ва, бджолиний віск, вітамін Е.

склад:
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PURE&NATURAL COOL RELIEF, КРЕМ
Cool Relief Cream

Здоровий відпочинок і активне життя – ваші основні пріоритети! Ви енергійні і завжди у русі! Але… в якийсь 
певний момент у цій життєво важливій системі стаються непередбачувані збої.

При розтягненні м’язів, травмах, загостреннях радикуліту, остеохондрозу, різних міальгіях, проблемах  
із суглобами вам допоможе «Cool Relief» – крем, який розігріє м’язи, усуне біль і скутість рухів. Він ство-
рений спеціально для швидкого та ефективного відновлення, чинить добре виражену знеболювальну, 
протизапальну дію, стимулює обмінні процеси, покращуючи рухливість опорно-рухового апарату. А його 
унікальна жирова основа (натуральний жир ему), глибоко проникаючи у шкіру, забезпечує високу біологічну 
доступність активних речовин до уражених тканин.

У складі крему:
Камфора покращує кровообіг, нормалізує судинний тонус, розслаблює м’язи і зменшує больові відчуття;  
їй властивий розігріваючий і тонізуючий ефект.

Ментол, діючи подразнююче на нервові м’язові закінчення, забезпечує знеболювальний і легкий охолоджу-
вальний ефект, сприяючи відтоку крові зовнішніми венами і заспокоюючи місце пошкодження.

Жир ему відомий своїм протизапальним ефектом при м’язових і суглобових болях, зменшує ділянки запа-
лення, набряклість та скутість у суглобах, знімає м’язове перенапруження.

МСМ бере активну участь у формуванні колагену і кератину – основних структурних білків сполучної тка-
нини та хряща, які підтримують еластичність і рухливість суглобів, знімає запалення, викликане окисними 
процесами, сприяє регенерації пошкоджених і росту нових клітин хрящів, сухожиль.

Глюкозаміну сульфат – головний компонент внутрішньосуглобової рідини, яка здійснює «змащування» 
суглобів, зменшуючи тертя і стирання хрящів, стимулює вироблення хондроїтину для зміцнення кістково-
хрящової тканини. Відновлюючи ферментативні процеси у суглобовому хрящі, він забезпечує його цілісність 
і міцність, захищає від руйнування і запальних реакцій.

Екстракт смоли босвелії (ладанного дерева) чинить протизапальну дію, сприяє оздоровленню 
суглобів, покращує циркуляцію крові. Босвелію називають «борцем із запаленням». Активні компоненти  
босвелії – босвелієві кислоти – гальмують запальні процеси у сполучних тканинах, зменшують набряк 
суглобів, зміцнюють і сприяють відновленню пошкоджених кровоносних судин.

Екстракт обліпихи стимулює обмінні процеси у шкірі, підвищує її життєвий тонус, виступаючи джерелом 
унікального комплексу біологічно активних речовин і одним з багатющих джерел вітамінів А, С та Е.

Крем «Cool Relief» діє м’яко і надійно: спочатку заспокоїть хворе місце, трохи охолодивши, згодом приємно 
та надовго розігріє – і біль неодмінно відступить!

код: 91645
форма випуску: 120 г

вода, ментол, камфора, жир ему, віск, гліцерил 
стеарат, метилсульфонілметан (МСМ), рисо-
ва олія, глюкозаміну сульфат, екстракт босве-
лії, екстракт обліпихи, олія гвоздична, олія евка-
ліптова, олія м’яти садової, олія м’яти польової, 
феноксиетанол, допоміжні компоненти.

склад:
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ЖИР ЕМУ
Emu Oil

Австралійські аборигени першими виявили цілющі властивості жиру ему. Впродовж століть давні люди ви-
користовували його як універсальний засіб від багатьох недуг: ран, опіків, болю у суглобах і захворювань 
шкіри.

Жир ему — висококонцентрований продукт натурального походження. Швидко вбирається, не залишаючи 
масних слідів.

Протизапальні та зволожувальні властивості жиру ему визначаються високим (близько 70 %) вмістом не-
насичених жирних кислот, з-поміж яких переважають олеїнова та лінолева. Лінолева кислота відома своїм 
позитивним ефектом при м’язових і суглобових болях. Простагландини лінолевої кислоти зменшують 
набряклість і скутість суглобів, м’язове напруження, пов’язане із підвищеними фізичними навантаженнями.

Жир ему — чудовий зволожувальний засіб. Завдяки високому вмісту олеїнової кислоти він швидко вбирається 
та проникає у глибокі шари шкіри, забезпечуючи зволоження впродовж усього дня. Ця мононенасичена 
жирна кислота захоплює інші біологічно активні речовини, істотно покращуючи їх транспортування вглиб 
шкіри. Крім того, жир ему не закупорює пори і, відповідно, не викликає утворення вугрів, тому підходить 
для догляду за сухою та проблемною шкірою. Він також сприяє регенерації й оздоровленню шкіри, зменшує 
подразнення та запалення при різних проблемах зі шкірою. Чинить заспокійливу дію, зменшує свербіж  
і запобігає утворенню келоїдної тканини, завдяки чому відновлення відбувається швидше, інтенсивніше 
та супроводжується меншими больовими відчуттями й естетичними дефектами. Його можна наносити на 
рани у стадії ранньої епітелізації, оскільки жир ему проявляє бактеріостатичні властивості, перешкоджаючи 
розмноженню у рані різних видів бактерій. При його використанні загоєння післяопераційних швів, опікових 
ран відбувається значно швидше.

Жир ему добре поєднується з іншими косметичними засобами, не містить алергенів і дуже економічний  
у використанні.

Ефірна олія листя розмарину не лише надає продукту приємного трав’яного аромату, а й посилює його 
основні властивості. Як і всім ефірним оліям, розмариновій олії притаманні антисептичні і протизапальні 
властивості, добре справляється із м’язовою втомою і скутістю м’язів, активніше за інші розсмоктує шрами 
та рубці.

код: 5710
форма випуску: флакон 50 мл

жир ему (99,7%), ефірна олія листя розмарину, 
вітамін Е.

склад:
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ОЛІЯ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
Tea Tree Oil

Олію чайного дерева отримують зовсім не з листя чаю, а з листя миртових дерев і кущів Мелалеука 
(Melaleuca). Ареал їх зростання – Малайзія та Південно-Східна Азія. Олійний розчин досить концентрова-
ний, тож його застосування може бути виключно зовнішнім.

Сучасна наука вперше дослідила властивості олії чайного дерева на початку ХХ століття. У результаті 
досліджень було встановлено, що за антисептичною активністю вона у сто разів перевищує карболову кис-
лоту і спирт, але при цьому не шкідлива для людини та має високу проникну здатність.

Олія чайного дерева допомагає усунути подразнення, свербіж, гнійничкові та вугрові висипи на шкірі; сприяє 
загоєнню ран. Її додають у косметичні креми та маски, використовують для інгаляцій, масажу. Успішно 
використовується при різних травмах м’язів, суглобів, розтягненнях, порізах, саднах.

Олія чайного дерева виявляє бактерицидні та протигрибкові властивості, пригнічуючи дію різних 
мікроорганізмів: бактерій, грибків, вірусів. І, звичайно ж, тепла ванна з кількома краплями олії чайного дере-
ва має чудові розслаблюючі властивості, підвищує тонус та імунітет.

код: 5701
форма випуску: 30 мл

100% ефірна олія дерева роду Melaleuca alternifolia.

склад:
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СІЛЬВЕР ГЕЛЬ
Silver Gel

«Сільвер гель» на основі колоїдного срібла – антисептичний, протимікробний, протизапальний засіб.  
Гелева основа забезпечує високу біологічну доступність срібла до уражених тканин і ефективність його дії.

Срібло, проникаючи у заражену клітину, блокує дихальну функцію бактерії і закриває надходження до неї 
поживних речовин. Це призводить до загибелі хворих клітин, але не завдає шкоди здоровим.

Протизапальні властивості срібла проявляються при його стиканні з ураженими тканинами. Потрапляючи 
до рани, срібло зв’язується з тканинними білками і створює захисний шар, обволікає нервові закінчення, 
запобігає подразненню. Під дією срібла рана швидко очищується від некротичних мас, припиняється розви-
ток патологічного процесу та прискорюється процес загоєння.

код: 91637
форма випуску: 44г

срібло 24 ppm, вода, карбопол, триетаноламін.

склад:

Застосування

«Сільвер гель» надасть допомогу при:
 ● опіках, ранах, трофічних виразках, геморої;
 ● хворобах шкіри (псоріаз, алергічний дерматит, 

екзема);
 ● респіраторних захворюваннях вірусної та 

бактеріальної природи (грип, ангіна, ГРВІ тощо).





Ч
И

С
ТО

ТА



126

Колекція засобів для дому

Побутова хімія для дому Alive — нове покоління засобів для миття і чищення, що вирізняються ефективністю, 
універсальністю, екологічністю та економічністю у застосуванні. 

Засоби Alive спеціально створені для людей, які не хочуть, аби їх здоров’я та навколишнє середовище зазнавало 
агресивних впливів побутової хімії. Засоби Alive не містять у складі небезпечних токсичних речовин, таких як: на-
фтопродукти, борати, фосфати, фосфонати, оптичні відбілювачі, штучні душники та барвники. У складі Alive — лише 
м’які екологічні ПАР, мінеральні та органічні речовини. 

Засоби для прання Alive представлені гранульованим порошком для прання білих і кольорових тканин, а також 
засобом для відбілювання та видалення стійких забруднень. До складу обох продуктів входять цеоліти — природні 
мінерали, які посіли місце фосфатів; перкарбонат натрію (активний кисень); комплекс ензимів (ферментів). Цеоліти, 
на відміну від фосфатів, добре взаємодіють із ПАР, разом з якими ефективно очищають білизну від забруднень і 
після прання легко виполіскуються з тканин. Ензими і перкарбонат натрію розчиняють білкові (плями крові, дитячого 
харчування, молочних продуктів, яєць), жирові та інші складні забруднення, не порушуючи структуру тканини і не 
змінюючи її колір. Завдяки гранульованій формі випуску порошки Alive не «пилять», не містять жодних душників 
і барвників, тому їх можна рекомендувати людям, які страждають на алергію, астму та підвищену чутливість до 
хімічних речовин.

Рідина для миття посуду містить у своєму складі м’які ПАР і не містить жодних барвників та душників. Ефективно 
розчиняє жир і легко змивається з посуду. Засіб спеціально розроблений для людей, які страждають на алергію 
та підвищену чутливість до хімічних інгредієнтів побутової хімії. Його формула не викликає подразнення шкіри, не 
висушує шкіру рук.

Засоби Alive безпечні для каналізації та для автономних септичних систем заміських будинків і дач, оскільки не 
містять хімічно агресивних компонентів.

Продукція Alive — це концентровані засоби, тому при застосуванні їх надовго вистачає, що істотно економить ваші 
кошти та час.

ALIVE D РІДИНА ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ 
Alive D Hypoallergenic concentrated dishwashing liquid

Гіпоалергенний концентрований засіб для миття 
посуду без ароматизаторів і барвників. Абсолютно 
безпечний для людей, які страждають на алергію, 
астму і хімічну чутливість. Завдяки м’яким аніонним 
і амфотерним ПАР засіб ефективно змиває жир, 
не створює багато піни, що робить його ідеальним 
для застосування на природі. Не містить фосфатів, 
нафтових розчинників та інших компонентів,  
що подразнюють дихальну систему і шкіру. Не су-
шить руки: гліцерин, що входить до складу, у волого-
му середовищі зволожує шкіру.

код: 81311
форма випуску: 946 мл

аніонні ПАР 15-25%, амфотерні ПАР 15-20%, 
гліцерин 1-3%, пропіленгліколь 1-2%, натрію 
хлорид 0-2%, консервант (бензизотіазолін)  
0,01-0,04%.

склад:

Alive для посуду
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Alive для прання

ALIVE КОНЦЕНТРОВАНИЙ ЗАСІБ  
ДЛЯ ВІДБІЛЮВАННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ  
СТІЙКИХ ЗАБРУДНЕНЬ
Alive Ultra-concentrated destainer/deodoriser

Безпечний, ефективний, багатофункціональний 
кисневий відбілювач. Широко застосовується  
в побуті: для прання білизни, чищення килимів, ванної  
і туалету. Ефективно діє за будь-якої температури  
і жорсткості води, підходить для будь-якого типу та 
кольору тканин, крім шовку та вовни. В основі – пер-
карбонат натрію, який вивільняє активний кисень. 
Перкарбонат не залишає на тканинах жовтий або 
сіруватий відтінок, дезодорує білизну, залишаючи 
відчуття свіжості. Не містить хлору та інших агресив-
них компонентів, безпечний для автономних септич-
них систем.

код: 81111
форма випуску: 1130 г

перкарбонат натрію 80-90%, сода кальцинована 
10-20%

склад:

ALIVE КОНЦЕНТРОВАНИЙ ПОРОШОК  
ДЛЯ ПРАННЯ БІЛИХ І КОЛЬОРОВИХ ТКАНИН 
Alive Ultra-concentrated powdered laundry detergent

Концентрований і високоефективний пральний по-
рошок для ручного та машинного прання. Ефек-
тивно діє за будь-якої температури і жорсткості 
води, підходить для будь-якого типу і кольору 
тканини, крім шовку та вовни. Характеризується 
100%-ю біорозкладністю, не містить фосфатів, 
ароматизаторів, барвників та інших токсичних ре-
човин. Активний кисневий відбілювач, цеоліти, ен-
зими, КМЦ м’яко видаляють будь-які види плям, не 
залишаючи катишків, відбілюють, не пошкоджуючи 
кольору та структури тканини. Засіб надзвичайно 
економічний у застосуванні (25 г на 1 стандартне 
прання).

код: 81113
форма випуску: 907 г

перкарбонат натрію < 40%, гідрокарбонат 
натрію 15-30%, цеоліти 15-30%, аніонні ПАР 
5-15%, неіоногенні ПАР 5-15%, сульфат натрію 
5-15%, метасилікат натрію < 4%, ензими 
(альфа-амілаза, протеаза) < 3%, кремнезем  
< 3%, ресорбент (КМЦ) < 3%.

склад:
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Індивідуальний пристрій «Вітастік» розміром з 
олівець призначений для оброблення води та інших 
рідин, які вживає людина, включаючи спиртні напої, 
обсягом до 1,5–2 л.
Пристрій – це намагнічений у магнітному полі Землі 
герметичний порожній сталевий циліндр із розташо-
ваним коаксіально турбулізатором

Вітастік
Vitastik

код: 91749

Пристрої серії Vital Water цілеспрямовано відновлюють енергоінформаційні параметри і молекулярну струк-
туру води, її живильну силу. Використовувати цю воду можна у будь-якому місці: вдома, у гостях, в іншому 
місті або країні, на відпочинку і на роботі.
Пристрої змінюють спотворену в результаті негативних впливів (електромагнітне й акустичне поля, значні 
коливання тиску і температури) структуру води та заряджають її додатковою енергією.
Усі пристрої незалежно від конструкції мають металеву ємність (циліндр), виготовлену зі спеціальної 
неіржавної сталі, всередині якої знаходиться еталон структурованої води. Еталон – це суміш з кількох 
всесвітньо відомих цілющих водних джерел, розташованих в австрійських Альпах і на євразійській рівнині. 
Він має достатньо високу енергоємність і впорядковану молекулярну структуру. Металевий циліндр 
намагнічений магнітним полем, яке співпадає за параметрами з природним магнітним полем Землі,  
і перебуває у резонансі з ним. Навколо диполів структурованої води існує слабке електромагнітне поле, яке 
внаслідок явища резонансу набуває величезної сили.
Водопровідна вода, проходячи крізь корпус пристроїв, пом’якшується, змінює свою структуру  
і енергетизується у мікровихрових потоках (турбулізація за В. Шаубергером). Така вода набуває  
властивостей природної джерельної води і має більш високу енергоємність порівняно з вихідною водою. 
Використання цієї води призводить до покращення стану шкірних покривів і волосся людини, припинення 
утворення накипу та іржі на комунікаціях систем водопостачання, нагрівальних елементах посудомийних  
і пральних машин, посуді та білизні, скорочення витрати миючих засобів та електроенергії.

Пристрої Vital Water
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