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A C-vitamin rendkívül fontos szerepet játszik sejtjeink egészségének fenntartásában. Fokozza immunrendszerünk hatékonyságát, 
növeli a fehérvérsejtek számát, segítségével könnyebben győzhetjük le vagy előzhetjük meg a különféle kórokozók által okozott 
náthát, felső légúti megbetegedéseket és az influenzát is. 

A C-vitamin, mint antioxidáns megakadályozhatja az oxidatív stressz okozta sejtkárosodást, védheti a sejtek örökítő anyagát 
(DNS) és ezeken keresztül csökkentheti a kóros sejtburjánzás (daganatos elfajulás) kialakulásának esélyét (elsősorban gyomor-, 
gége- és nyelőcsőrák esetén).

Szépségvitaminként sem utolsó a hatása, hiszen a C-vitamin nélkülözhetetlen a bőr kollagén termeléséhez, hiányában bőrünk 
száraz, töredezett lesz. Segíti és gyorsítja a sebgyógyulást az erek, a fogíny, a csontok és a fogak fejlődését, regenerációját.

C Supplement Matrix BioPerine®

Több, mint C-vitamin! Az L-aszkorbinsav oxidációját gátló és biohasznosulását fokozó hatóanyagokkal 
kiegészítve!

Az L-aszkorbinsav, azaz a C-vitamin felszívódását segítő,
oxidációját gátló és biológiai hozzáférhetőségét növelő

termonutriens hatóanyaggal kiegészített speciális C-vitamin.



C Supplement Matrix BioPerine®

Több, mint C-vitamin! Az L-aszkorbinsav oxidációját gátló és biohasznosulását fokozó hatóanyagokkal 
kiegészítve!
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A Napfényvitamin C Supplement matrix kiváló biológiai hozzáférhetőséggel rendelkező C-vitamin forrást biztosít 
Fogyasztóink részére. Különleges összetevőinek köszönhetően a kapszulákban rejlő L-aszkorbinsav és egyéb antioxidánsok 
eredményesebben képesek kifejteni pozitív élettani hatásaikat szervezetünkben:

Rutin (P-vitamin) gátolja az L-aszkorbinsav szervezeten belüli oxidációját, erősíti a hajszálereket, segíthet visszeres panaszok 
esetén, valamint gátolhatja az LDL koleszterin szívbetegség kockázat növelő hatását.

BioPerine (98% Piperin) szabadalmaztatott feketebors kivonat, mely termonutriens hatóanyagként megsokszorozza az L-asz-
korbinsav biohasznosulását.

Acerola kivonat, Citrus bioflavonoidok, Csipkebogyó-kivonat segítik a C-vitamin eredményesebb felszívódását, stabilabbá 
teszik az L-aszkorbinsavat a készítményen belül, önmagukban is magas antioxidáns és C-vitamin tartalommal rendelkeznek.

Quercetin a flavonoidok családjába tartozó antioxidáns, hatékonyan gátolja az oxidatív stressz okozta sejtkárosodást, kordában 
tartja az allergiás folyamatokat és gyulladást okozó anyagok termelődését.

Egészségre vonatkozó állítások:

A felsorolt hatások a tájékoztatóban szereplő termékek összetevőire, hatóanyagaira vonatkoznak. Ezen információk mindenki 
számára elérhetőek az interneten publikus tudományos portálokon (pl.: www.pubmed.com). Egyik Napfényvitamin termék sem 
gyógyszer továbbá nem helyettesíti az orvos által előírt kezelést, a rendszeres testmozgásból, kiegyensúlyozott táplálkozásból 
adódó előnyöket, kizárólag a nem megfelelő táplálkozást hivatottak kiegészíteni!
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Napfényvitamin D3-K2-vitamin 
és szerves Cink-Réz komplex Prebiotikummal
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A megszokott és népszerű D3-K2-vitamin komplex megújult 
hatóanyag tartalommal szolgálja a tudatos D-vitamin fogyasz-
tók egészségét! Ezentúl szerves kötésű nyomelemekkel és 
prebiotikumként szolgáló inulinnal dúsított készítményt 
biztosítunk fogyasztóink részére megnövelt hatékonyságú 
termék formájában.

Hazánkban egyedülálló módon a termék 15 mg cink és 1 mg 
réz keverékkel lett feldúsítva a még jobb hatékonyság érdeké-
ben, hiszen olyan cink, réz vegyületek kerültek a megszokott 
vitaminok mellé, amelyek felszívódásukat és hatékonyságukat 
tekintve is kiválóak: cink-glukonát, cink-glycinát, réz-pikolinát. 
A cink és réz egymáshoz képest tökéletes arányban van jelen 
a termékben.

K2-vitaminnal dúsítva
A K2-vitamin segíti a D-vitamin csontjaink egészségét megóvó 
hatását. Az A- és D-vitaminokkal együtt aktiválja az ún. GLA 
fehérjéket, melyek a kalcium csontokba való beépítéséért fele-
lősek és gátolják az artériák falában való lerakódását.

Miért pont a Cink?
A Cink több, mint 100 enzim alkotásában vesz részt, támo-
gatja az immunsejtek megfelelő működését, részt vesz az 
inzulintermelő folyamatban, így segíti a normál vércukorszint 
fenntartását, az egészséges szénhidrát anyagcserét, biztosítja 
a genetikai információ hatékony érvényesülését, szép bőrt 
kölcsönöz, ellensúlyozhatja a bőr allergiás reakcióit, mint 

például az ekcéma kialakulását, számos krónikus- és egyéb 
megbetegedés megelőzésében és kiegészítő kezelésében 
tulajdonítanak neki szerepet, mint például: Alkoholizmus, Al-
zheimer-kór, Jóindulatú prosztata megnagyobbodás, Influenza, 
Cukorbetegség (II-es típusú DM), Epilepszia, HIV/AIDS, Férfi 
meddőség, Gyulladásos bélbetegségek, Pikkelysömör, Időskori 
szürkehályog.

Miért kell a réz?
A réz szintén hozzájárul védekező rendszerünk normál 
működéséhez, védi bőrünket és minden testi sejtünket az 
oxidatív stressz okozta ártalmaktól. Táplálkozásunk cinkkel 
való kiegészítése maga után vonja szervezetünk nagyobb réz 

Napfényvitamin D3-K2-vitamin és Szerves Cink-Réz komplex 
Prebiotikummal
Több síkon ható immunrendszert és bélflórát támogató komplex.
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bevitelének igényét is, ezért dúsítottuk termékünket szerves 
kötésű rézzel is a helyes nyomelem arány fenntartásának 
érdekében.

A cink hatékony immunstimuláns
A kutatók azon felismerés alapján, hogy a súlyos, több bak-
térium együttes jelenléte által létrejövő szeptikus állapot 
(polimikrobiális szepszis) gyerekeknél megváltozott cink 
homeosztázist, illetve csökkent keringő (vér)cink szintet ered-
ményezett, olyan egereken végzett kísérletet végeztek, mely-

ben összehasonlították azon állatok állapotát, halandóságát, 
immunrendszerük baktériumokkal szembeni hatékonyságát, a 
gyulladásos válasz mértékét, melyek cinket kaptak azokéval, 
amelyek nem (kontroll csoport).
Az eredmények az mutatták, hogy a cinkpótlás javította 
az egerek túlélési esélyeit, fokozta a fagocita aktivitást, 
valamint a neutrofil granulociták hatékonyságát is, nö-
velte a bakteriális clearance-t, ugyanakkor csökkentette a 
más szövetekben károsodást okozó szisztémás gyulladásos 
válasz mértékét.

A D-vitamin, ami nem is vitamin
Hormonszerű hatását igazolja, hogy az emberi szervezetben 
több mint 30 féle sejttípusban mutattak ki D-vitamin specifikus 
receptorokat. Ez támasztja alá igen széleskörű alkalmazhatósá-
gát az egészségmegőrzés terén. Támogatja a szív- és érrend-
szer egészségét, véd a gyulladásos folyamatokkal szemben, 

serkenti az immunrendszer működését, gátolja a csontozat 
leépülését, pozitívan hat a kognitív (szellemi) képességre, 
mindezek mellett a daganatos betegségek, a II-es típusú 
cukorbetegség, a sclerosis multiplex és az autoimmun 
betegségek kialakulásának kockázatát is csökkentheti.

A prebiotikumok fontossága
Az egészséges mikrobiom, hétköznapi nevén bélflóra egy 
finoman hangolt rendszer, melyben közel 1000-1500 féle 
baktérium, vírus, gomba és archea fajok sokasága él harmo-
nikus összhangban. Feladatuk igen szerteágazó, elsődleges 
fontosságúak az egészséges immunrendszer fejlődésében 
és a normál immunfunkciók fenntartásában, az autoimmun 
folyamatok ellensúlyozásában. Megfelelő működésükhöz szá-
mukra is tápanyagok (prebiotikumok) szükségesek. A rostok, 

melyek az emberi szervezetben lebontásra nem kerülő anyagok 
(oligoszacharidok) kiváló eleség számukra, melyből energiát 
nyernek és számunkra megannyi fontos anyagot képesek 
termelni (zsírsavak, antioxidánsok, vitaminok, gyulladásgátló 
anyagok) ezáltal. Az Inulin kiváló prebiotikum, mely hozzá-
járulhat a normál mikrobiom funkciókhoz, illetve a bélflóra 
megfelelő állapotának visszaállításához.

Jól tudjuk, hogy a depresszió, az elhízás és az annak következ-
tében kialakuló 2-es típusú cukorbetegség kéz a kézben járnak. 
A depresszió elősegítheti a betegek állapotromlását, illetve főként 
a téli időszakban a cukorbetegség táptalajt nyújt a depresszió 
kialakulásának. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy a cu-
korbetegeknél fokozott szükséglet alakul ki a D-vitaminra, amit a 
szervezet önmaga, pótlás nélkül nem képes fedezni. Korábbi ta-
nulmányok összefüggést mutattak az alacsony szérum D-vitamin 

szint és a depresszió kialakulásának fokozott kockázata között.
Egy Kínában végzett kutatás során, mely közel 2800 fős 2-es 
típusú diabetesben szenvedő betegeket tartalmazó adatbázis 
alapján készült, szignifikáns negatív különbséget mutat-
tak ki a depresszió kialakulása és az alacsony szérum 
D-vitamin szint között. Tehát azon cukorbetegek, akiknél 
alacsony D-vitamin szint volt kimutatható nagyobb eséllyel 
szenvedtek depresszióban.

A D-vitamin fontos szerepet játszhat a 2-es típusú cukorbetegek
állapotromlásának, illetve a depresszió kialakulásának gátlásában.



MERT  
MEGÉRDEMLED  
A LEGJOBBAT!

IMMUN-
RENDSZER

Hazánk legnagyobb mennyiségű (290 mg) Béta-glükánt 
tartalmazó készítménye! Olajfalevél kivonattal és szerves 
kötésű cink keverékkel a még eredményesebb hatásért! 

Magnézium-maláttal kombinálva kifejezetten növelheti az 
energiaszintet, javíthatja a szervezet általános állapotát!

Mire is jó az 1-3, 1-6 Béta-glükán?

•  Az immunrendszer megerősítésére és stimulálására alkalmazzák. Feldolgozásában nagy szerepe van a makrofágoknak, 
illetve az immunrendszer más sejtjeinek, ezért fogyasztását követően a szervezet védekező rendszere olyan erős impulzust 
kap, melynek segítségével könnyebben győzhetjük le a betegségeket, illetve hatékonyabban állhatunk ellent a fertőzéseknek. 
Béta- glükán rendszeres használatával folyamatos készenléti állapotban tarthatjuk védekező rendszerünket!

•  Segítségével nagyobb sikerrel fokozható a krónikus betegek, a tartósan stressznek kitett egyének, a kemo- vagy sugárterápián 
átesettek immunrendszere is.

•  Hatásos lehet bizonyos daganattípusok kiegésztő kezelésében. A béta-glükánt feldolgozó makrofágok olyan anyagokat 
választanak ki, amelyek aktiválják és képessé teszik a CR3 receptorral rendelkező fehérvérsejteket az azonos markerekkel 
megjelölt tumorsejtek elpusztítására.

GoImmun Béta- és Alfa-gülán 290 mg
Közép-Európa legmagasabb hatóanyagtartalmú, klinikailag igazolt hatékonyságú 1-3, 1-6 béta-glükán 
tartalmú készítménye!

Napfényvitamin GoIMMUN 
1-3, 1-6 Béta- és Alfa-glükán
290 mg

GMO
Free

Sugar
Free

Lactose
Free

Titanium dioxid
Free

GMP
Certification

Dopping Free
Guaranteed



GoImmun Béta- és Alfa-gülán 290 mg
Közép-Európa legmagasabb hatóanyagtartalmú, klinikailag igazolt hatékonyságú 1-3, 1-6 béta-glükán 
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•  Javíthatja a krónikus bőrbetegségekben (pl. ekcéma, atópiás dermatitisz) szenvedők állapotát.

•  A magas koleszterinszint esetén az élesztőkivonatból előállított béta-glükánok csökkenthetik a koleszterinszintet azáltal, 
hogy megakadályozzák az ételekben található koleszterin felszívódását.

A GoIMMUN készítmény összetevői és azok jótékony hatásai

1-3, 1-6 Béta-glükán: igazoltan immunstimuláns tulajdonságokkal rendelkező természetes hatóanyag.

Alfa-glükán: jobb vízoldékonyságú, de hasonló tulajdonságokkal bír, mint a béta-glükán.

Olajfalevél kivonat (oleuropein):  csökkentheti a szívkoszorúér- és daganatos megbetegedések, valamint a 2-es típusú 
cukorbetegség kialakulásának kockázatát, hatékony immunstimuláns, antibakteriális és 
antivirális hatással is bír, fokozhatja a béta-glükán immunerősítő hatását.

Szerves Cink keverék:  fokozza a limfociták hatékonyabb fellépését a kórokozókkal szemben, növeli bizonyos vírusok ellen 
indított immunfolyamatok eredményességét.

A Yestimun® béta-glükán szabadalmaztatott béta-glükán kinyerési technológiájának köszönhetően az élesztőből (Saccha-
romyces cerevisiae) magas, 70%-os koncentrációjú, tiszta béta-glükán 1,3/1,6 D állítható elő. Készítményünk Yestimun® 
béta-glükán alapú.

Ellenjavallat:  Transzplantációt megelőző immunszuppresszív kezelés alatt álló, illetve transzplantáción átesett betegek számára 
nem javasolt, valamint első trimeszterben lévő kismamák kérjék ki kezelőorvosuk véleményét a készítmény 
alkalmazása előtt!
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Miért fontos a magnézium?

Közép-Európában egyedülálló és az egyik legjobban haszno-
suló magnézium formát tartalmazó készítményünket kifejezet-
ten azok számára hoztuk létre, akik szeretnék napi optimális 
magnézium bevitelükkel védeni egészségüket vagy a magné-
zium hiányra jellemző krónikus megbetegedés kialakulásának 
kockázatát csökkenteni. A maláthoz kötött magnézium 
nem okoz hasmenést vagy gyomorbántalmakat, mint 
a magnézium-citrát! 
Szerves magnézium forma, hiszen a magnézium almasavhoz 
kapcsolt formában van jelen a kapszulákban. Pont emiatt jobb, 
mint a szervetlen magnézium vegyületek (pl.: magnézium-oxid), 

illetve magnézium sók (pl.: magnézium-klorid). Hatástanulmá-
nyok igazolják, hogy az almasavhoz (maláthoz) kötött 
magnézium jobban hasznosul a vázizomzatban, hatéko-
nyabb izomregenerációt és görcsoldó hatást eredmé-
nyezhet, mint más magnézium formák. Igazoltan több mag-
nézium iont biztosít szervezetünk számára, mint a Hazánkban 
elterjedt magnézium-oxid vagy magnézium-citrát. Plusz előnye 
a terméknek, hogy a rendkívül fontos ásványi anyagon kívül 
almasavval is ellátja szervezetünket, mely a Szentgyörgyi-Krebs 
ciklusba (sejtjeink energiatermelő folyamatának kulcsfontosságú 
eleme) lépve növelheti szervezetünk energiaszintjét.

Szerepet játszik a fáradtság, kifáradás csökkentésében, a normál 
pszichológiai funkció fenntartásában, a kiegyensúlyozott idegi 
működésben, az energiatermelő-anyagcsere folyamatokban, a 
normál csontozat, fogazat fenntartásában, hozzájárul a normál 
elektrolit-egyensúlyhoz, a normál izomműködéshez. Fontos elem 
a sejtosztódás és fehérjeszintézis szempontjából is. A magnézi-

um a legfontosabb ásványi anyag szervezetünk számára, 300 féle 
enzim működéséhez szükséges, illetve magnézium hiányában 
a vesékben nem képződik aktív D-vitamin (1,25-dihid-
roxi-D3-vitamin). Hatékonyan lép fel a kalcium lerakódásokkal, 
meszesedési folyamatokkal szemben.

Prémium Magnézium-malát 450 mg
Tudta, hogy a magnézium-maláttal sejtjei kiválóan felszívódó szerves kötésű magnézium mellett plusz 
energiát is nyernek?

Prémium Magnézium-malát 
450 mg

GMO
Free

Sugar
Free

Lactose
Free

Titanium dioxid
Free

GMP
Certification

Dopping Free
Guaranteed
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A Prémium Magnézium-malát termék továbbfejlesztett válto-
zata fermentált, szerves szelénnel lett dúsítva, hogy a szerveze-
tünk számára rendkívül fontos magnéziumon kívül egy szintén 
kulcsfontosságú nyomelemet is biztosítani tudjon a termék 
komplex formában! 
Szelén: Az E-vitamin hatását erősíti, hozzájárul a sejtek oxidatív 
stresszel szembeni védelméhez, a pajzsmirigy normál működésé-
hez és a megfelelő immunitáshoz, valamint az egészséges körmök 
és hajkorona fenntartásához. Daganatmegelőző hatását megannyi 
klinikai vizsgálat igazolja! A szelénhiány az egyik legszélesebb 

körben elterjedt nyomelem hiány Magyarországon! Érdemes 
rendszeres pótlására odafigyelni!

www.v i t aminsun l ight .hu

Közép-Európában egyedülálló és az egyik legjobban haszno suló 
magnézium formát tartalmazó készítmény kifejezetten azok szá-
mára hoztuk létre, akik szeretnék napi optimális magnézium bevi-
telükkel védeni egészségüket vagy a magnézium hiányra jellemző 
krónikus megbetegedés kialakulásának kockázatát csökkenteni. 
A maláthoz kötött magnézium nem okoz hasmenést vagy 
gyomorbántalmakat, mint a magnézium-citrát! 
Szerves magnézium forma, hiszen a magnézium almasavhoz 
kapcsolt formában van jelen a kapszulákban. Pont emiatt jobb, mint 
a szervetlen magnézium vegyületek, illetve (pl.: magnézium-oxid) 
vagy a szervetlen magnézium sók (pl.: magnézium-klorid).  

Hatástanulmányok igazolják, hogy az almasavhoz (malát-
hoz) kötött magnézium jobban hasznosul a vázizomzatban, 
hatékonyabb izomregenerációt és görcsoldó hatást ered-
ményezhet, mint más magnézium formák. Igazoltan több 
magnézium iont biztosít szervezetünk számára, mint a Hazánkban 
elterjedt magnézium-oxid vagy magnézium-citrát. Plusz előnye 
a terméknek, hogy a rendkívül fontos ásványi anyagon kívül 
almasavval is ellátja szervezetünket, mely a Szentgyörgyi-Krebs 
ciklusba (sejtjeink energiatermelő folyamatának kulcsfontosságú 
eleme) lépve növelheti szervezetünk energiaszintjét.

Prémium Magnézium-malát 400 mg szerves kötésű szelénnel
Hazánkban a legelterjedtebb nyomelem hiány a szelén hiány! Termékünk magas minőségű magnézium 
mellett szerves kötésű szelént is biztosít szervezete számára!

Vitamin Sunlight Kft., 6722 Szeged, Gogol utca 3. 
Tel: +36 70 547 23 57  |  E-mail: info@vitaminsunlight.hu

Prémium Magnézium-malát  
szerves kötésű Szelénnel 
400 mg
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Free
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Free
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Free

Titanium dioxid
Free

GMP
Certification

Dopping Free
Guaranteed
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Napfényvitamin 
ResistanceStop Na-R-ALA
150 mg

GMO
Free

Sugar
Free

Lactose
Free

Titanium dioxid
Free

GMP
Certification

Dopping Free
Guaranteed

Kifejezetten az egészséges cukoranyagcsere fenntartásához, a 
megfelelő energiaszint eléréséhez és egy intenzívebb antioxi-
dáns hatásért! Az optimális vércukorszint és a megfelelő 
inzulinérzékenység fenntartásához, valamint II-es típusú 
cukorbetegség esetén, mint kiegészítő is javasolt az al-
fa-liponsav fogyasztása.

Tudományos kutatások igazolják az R-(+)-alfa-liponsav-nátri-
umsónak, illetve régebbi változatának (alfa- liponsav) a cukor-
betegség kialakulását okozó anyagcserefolyamatok gátlásában 
betöltött szerepét, valamint a magas vércukorszint és az in-
zulin-rezisztencia miatt kialakuló cukorbetegségre kifejtett 
kedvező hatását.

Az R-alfa-liponsav az inzulin szintézisben is szerepet játszik, 
sőt ezen túlmenően inzulinszerű hatással is rendelkezik. 
Egy placebo-kontrollos vizsgálatban a korábbi gyógyszerekben 
használatos R-alfa-liponsav (600,  1200,  illetve  1800  mg/
nap) szignifikánsan javította az inzulinérzékenységet a 2-es 
típusú cukorbetegségben szenvedő felnőtt betegek körében. 

Antioxidáns tulajdonságai révén az alfa-liponsav lassíthatja a 
diabeteses neuropátia kialakulását, valamint pozitív hatással 
lehet az ezzel kapcsolatos tünetekre mint például a visszatérő 
fájdalomra, égő érzésre.

Napfényvitamin ResistanceStop Na-R-ALA 150 mg
Tudta, hogy az alfa-liponsavval sejtjei nélkülözhetetlen antioxidánsait is megvédheti?

R-alfa-liponsav-nátriumsó tartalmú étrend-kiegészítő fahéj- kivonattal
szerves kötésű krómmal és Papaya- kivonattal



Mert megérdemled a legjobbat!

Vitamin Sunlight Kft. 
6722 Szeged, Gogol utca 3. IV. emelet 19. 

Tel: +36 70 547 23 57 
E-mail: info@vitaminsunlight.hu

Még milyen területeken alkalmazható kiegészítőként?

Egészséges agyműködés
Átjut a vér-agy gáton, javítja a kognitív funkciókat, jobb 
emlékezőképességet biztosíthat. Gátolja az öregedési folya-
matokat az idegsejtekben, védő hatást fejt ki az idegsejtekre 
nézve olyan helyzetekben, amikor az agy vér-, oxigén ellátása 
csökken és fennáll a hypoxiás károsodás veszélye.

A máj tehermentesítése
Segíti a felhalmozódott méreganyagok semlegesítését, eliminá-
lását a májból. Védő hatást fejthet ki kóros májműködés, alkoho-
los májkárosodás, gyulladásos és egyéb májbetegségek esetén 
is. Megsokszorozza szervezetünk természetes méregtelenítő 
enzimjeinek hatékonyságát kiváltképp a glutathion működé-
sét serkenti, mely az egyik legfontosabb saját antioxidánsunk. 
Az R-alfa-liponsav támogatja a nehézfém szennyeződések 
(arzén, kadmium, higany, ólom) kiürülését is. 

Szem és retina védelem
A glutathion szintézis fokozása által (tanulmányokból tudjuk, 
hogy a glutathion rendkívül fontos a szem egészségének 
fenntartásában) az R-alfa-liponsav megakadályozza a szem-
lencse korai elhomályosodását, szürkülését, javítja a retina 
vérellátását, segíti a retina idegsejtjeinek regenerálódását 
károsodás esetén, illetve csökkenti  szemnyomás növekedé-
sének mértékét kóros esetekben. 

Migrénes fejfájás ellen
Kutatások támasztják alá az alfa-liponsav migrénre kifejtett 
jótékony hatását. Az alfa-liponsavat fogyasztó migrénes be-
tegek arról számoltak be, hogy mind a fejfájás gyakorisága 
mind annak intenzitása csökkent.

Energiaszint növelés és anyagcsere 
támogatás
Antioxidáns redukáló tulajdonságánál fogva képes folyama-
tosan megújítani a szervezet Q10 CoA tartalmát, mely igen 

fontos szerepet tölt be az energiaháztartás szabályozásában, 
a sejtenergia szint növelésében. A B-vitaminok működését 
segítve az alfa-liponsav pozitív hatást gyakorol a fehérje-, 
a szénhidrát- és a zsíranyagcserére egyaránt.

A különbség más alfa-liponsav tartalmú 
termékekhez képest
Termékünk fő hatóanyaga az R-alfa-liponsav, mely az alfa-li-
ponsav aktív formája. A hagyományos alfa-liponsav termékek 
S- és R-alfa-liponsavat fele-fele arányban tartalmaznak, ahol 
az S izomer inaktív forma, tehát biológiai hatást nem várha-
tunk tőle.
Továbbá az R-alfa-liponsav továbbfejlesztett változatát tettük a 
Napfényvitamin ResistanceStop Na-R-ALA 150 mg készítmény-
be, mely az R-alfa-liponsav-nátriumsó nevet viseli, vízben 
is kiválóan oldódik, így jóval hatékonyabb felszívódással és 
biohasznosulással rendelkezik, mint elődjei.
Fontos azt is megemlíteni, hogy a nátriumsós változat semle-
ges kémhatású, tehát a hagyományos alfa-liponsavra jellemző 
savas, maró hatással nem rendelkezik, így nem izgatna a 
száj-, nyelőcső- és gyomor nyálkahártyát sem.

Fogyasztási TIPP: Reggel, éhgyomorra vegye be a kapszulát. 
Az alfa-liponsav éhgyomri bevétel mellett 20-30%-al nagyobb 
mértékben hasznosulhat, mint táplálékkal együtt fogyasztva!

Ellenjavallat: A termék fogyasztása állapotos- és szoptatós 
kismamáknak nem javasolt!

Interakciók más készítményekkel: Nem javasolt az Alfa-li-
ponsav tartalmú készítményeket Biotinnal együtt bevenni, mivel 
az Alfa-liponsav és a Biotin nagyon hasonló szerkezetüknél 
fogva versengenek egymással a felszívódásért.
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Napfényvitamin Sport & ArtProtect
Egy termékben mindazon hatóanyagok, melyek képesek lehetnek fenntartani vagy éppen visszaadni 
ízületeinek fiatalos mozgékonyságát!

Egyik legújabb termékünk egy 8 komponensű sport és ízületregeneráló komplex, melynek hatóanyagai kifejezetten az 
ízületek védelmét, az ízületi porc egészségét hivatottak szolgálni. Meglévő ízületi gyulladás, porckopás esetén is javasolt 
a használata kiegészítőként.

Eddig azokat a hatóanyagokat, melyek az ízületi gyulladások esetén használatosak kiegészítőként, illetve amelyek az ízületi porc 
egészségét, az ízületek normál működését támogatják, külön-külön bizonyos készítmények formájában tudtuk csak beszerezni 
a patikákban, bioboltokban.

A Napfényvitamin Sport & ArtProtect termékünk mindezeket a jótékony hatású anyagokat egy termék formájában tartalmazza 
és egyszerre két síkon képes hatni: gátolhatja a gyulladásos folyamatokat és segítheti az egészséges ízületi porc fenntartását 
és regenerációját.

8 komponens 8 ok, amiért a mi termékünk a befutó a sport és ízületvédő termékek piacán: Kurkuma kivonat, Tömjénfa 
kivonat, Feketebors-kivonat, II-es típusú kollagén, hyaluronsav, MSM, szerves kötésű cink-réz komplex.

8 komponensű ízületvédő komplex a felhőtlen mozgáshoz, 
sportoláshoz a család minden tagjának!



Milyen előnyei vannak a Napfényvitamin Sport & ArtProtectnek:

•  Egyszerre tartalmazza az ízületek egészséges működéséhez szükséges és az ízületi porckopás, illetve ízületi gyulladás 
során használatos kiegészítő terápiás összevetőket is.

•  Sportolóknak, nehéz fizikai munkát végzőknek és porckopástól szenvedő idősebb fogyasztóknak is egyaránt javasolt a 
használata.

•  Költséghatékony, hiszen az összetevőit eddig a magyar piacon több különféle termék együttes megvásárlásával tudtuk 
csak beszerezni.

•  Kiváló minőségű és megfelelő mennyiségű II-es típusú kollagén, hyaluronsav és szerves kötésű cink tartalmánál fogva 
hölgyeknek a legkedvezőbb árfekvéső és hatékonyságú „szépségvitaminként” is alkalmazható.

A készítmény összetevői és azok pozitív élettani hatásai

Kurkuma gyökér (Curcuma longa) kivonat és Indiai tömjénfa 
(Boswellia serrata) kivonat: az indiai ayurvédikus gyógyászat-
ban kiegészítő kezelésként a kezdetektől ismert a Kurkuma és 
a Tömjénfa használata ízületi gyulladások esetén. A kurkuma 
bizonyítottan rendkívül erős gyulladáscsökkentő hatással 
rendelkezik, a nem szteroid típusú gyulladáscsökkentő 
gyógyszerek hatékonyságával (COX-2 és 5-LOX gyulladás-
keltő enzimek blokkolásával) veszik fel a harcot a gyulladt 
ízületre jellemző panaszokkal (a gyógyszerekre jellemző 
mellékhatások nélkül).
Vizsgálatok során beigazolódott, hogy a Tömjénfa kivonata 
szerepet játszhat a ízületi szövet leépülésének késlelteté-
sében. Más vizsgálatok alapján a tömjénfa átlagosan két héten 
belül képes volt szignifikáns javulást hozni a fájdalom, illetve 
az ízületi merevség tekintetében.

Feketebors (Piper nigrum) kivonat: termonutriens hatóanyag-
ként segíti más összetevők (kurkuma) biohasznosulását, ser-
kenti a szövetek (izomzat, ízületek) vér- és oxigénellátását.

Hyaluronsav és II-es típusú Kollagén: a bőr és a kötőszövet, 
így az ízületek, porcok fő alkotóeleme is. A hyaluronsav termé-
szetes kenőanyagként védi az ízületi felszíneket a kopástól. 
Kutatások igazolják eredményességét az ízületi gyulladás kie-
gészítő kezelésében. Az ízületek szerkezeti épségét, az ízületi 
porc rugalmasságát a kollagén fehérjék biztosítják.

MSM: az egyetlen szerves kén forma, melyet az emberi 
szervezet hasznosítani tud. Ismert gyulladáscsökkentő és 
fájdalomcsillapító hatásának köszönhetően kiegészítőként 
kiválóan alkalmazható ízületi bántalmak esetén (rheumathoid 
arthritis esetén is). Javíthatja az ízületek állapotát, gátolhatja 
az ízületek degenerációját, oldhatja az izomgörcsöket.

Cink-Réz komplex: a réz rendkívül fontos az ízületi kötőszö-
vet rugalmasságának fenntartásában és regenerálódásában. 
A megfelelő arányú cink-réz bevitel (10-15:1) megakadályozza 
a rézhiány kialakulását és segíti a nyomelemek hatásainak 
eredményesebb kifejeződését szervezetünkben.

Mert megérdemled a legjobbat!

Vitamin Sunlight Kft. 
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