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ColonBalance Plus Problémaspecifikus probiotikum

26 milliárd probiotikus baktérium 1 kapszulában.
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26 milliárd probiotikus baktérium 1 kapszulában
Probiotikumunk hiánypótló termékként, Hazánkban egyedülálló 
módon olyan jótékony baktérium törzseket tartalmaz igen magas 
csíraszámban, melyek igazoltan segíthetik az emésztési prob-
lémákkal, többek között az Irritábilis bél szindrómával küzdők 
életminőségének javulását. Az egyes törzsek kiválasztása gyógy-
szerészek által közölt tanulmányokra alapozva történt.
Természetesen készítményünket bárki fogyaszthatja, hiszen a 
probiotikus törzsek számos pozitív élettani hatást biztosítanak 
egészséges felnőttek számára is:
•  Javítják az emésztési folyamatot.
•  Emésztési problémák esetén hatékony kiegészítők.
•  Csökkenthetik az ételkomponensekkel szembeni érzékenysé-

get és az ételallergiák kialakulásának esélyét (meglévő érzé-
kenység esetén a tünetek gyakorisága, erőssége csökkenhet).

•  Támogatják az immunrendszer megfelelő működését.
•  Gátolják a patogén törzsek megtelepedését a bélflórában.
•  Számunkra kedvező hatású protektív nutrienseket: vitamino-

kat, zsírsavakat, gyulladáscsökkentő faktorokat és antioxidán-
sokat termelnek.

•  Segítik a káros, toxikus anyagok semlegesítését.
•  Védik és táplálják a bélnyálkahártyát, ezáltal szabhatnak 

gátat a Lyukas bél szindróma kialakulásának (ez egy igen 
kártékony folyamat, hiszen a bélnyálkahártyát alkotó sejtek 
közötti kórosan nyitott állapotú csatornákon keresztül étel-
toxinok, emésztetlen vagy félig emésztett étel komponensek, 
fehérje töredékek, kórokozók léphetnek be a véráramba, ezek 
eljuthatnak számos szövethez, ahol helyi immunreakciót, 
gyulladást és akár autoimmun folyamatokat is elindíthatnak).

Kimagasló minőség és hatékonyság
A ColonBalance Plus termékünk a dán Dupont cég FloraFit® 
probiotikus törzseit tartalmazza, melyek szabadalmazta-
tott eljárás keretében készülnek, szobahőmérsékleten is 
stabilak maradnak akár két évig!
Gyomorsav ellenálló cellulóz kapszulába kerülnek a 
jótékony flóraalkotó törzsek prebiotikus glükomannán 
rosttal keverve, hogy a lehető legmagasabb minőséget és 
hatékonyságot kölcsönözzük készítményünknek!

A gyártás kezdetén a specifikációnál jóval magasabb szá-
mú, közel 43 milliárd élő probiotikus baktérium található 
egy kapszulában, annak érdekében, hogy a szavatossági idő 
végéig garantáltan magas csíraszámot tudjunk biztosítani és 
ezen keresztül megannyi pozitív hatást!
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A lactobacillusok többek között a L. rhamnosus gátolhatják a Szivárgó bél 
szindrómát (Lyukas bél szindróma – Leaky gut syndrome) létrehozó folyamatot
Az áteresztő bél esetén a bél lumene felől olyan félig emésztett 
vagy emésztetlen ételkomponensek, fehérjetöredékek, valamint 
kórokozó törzsek, illetve a bélflóra rossz állapota miatt toxikus 
melléktermékek jutnak a keringésbe és a szervezet számos 
pontjára, amelyek fokozzák a szervezet gyulladáskészségét, 
gyulladásos faktorokat szabadítanak fel, állandó jelleggel le-
foglalják az immunrendszert és akár autoimmun folyamatokat 
is elindíthatnak.

A lactobacillusok, főként a L. rhamnosus és plantarum, va-
lamint a Bifidobacteriumok mint a B. lactis igazoltan gátat 
szabhatnak a szivárgó bél jelenségnek, hiszen javítják a nyál-
kahártya barrier (elhatároló, szűrő) funkcióját, támogatják a 
bélnyálkahártya regenerációját, táplálják azt, valamint meg-
akadályozhatják patogén törzsek megtelepedését és képesek 
visszaszorítani a gyulladásos folyamatokat is a bélfalban (a 
gyulladáskeltő citokin termelés csökkentése útján).

Az IBS-es (irritábilis bél szindróma) betegek jobb életminőségéért 
és a megfelelő emésztésért
Az IBS egy ma sem teljesen tisztázott betegség, milliók életét 
keseríti meg az állandó emésztőszervrendszeri panaszokkal, 
mely egyaránt jelentkezhet a gyomor és a bélrendszer területén 
is. Jellemzően görcsökre, fokozott gázképződésre, puffa-
dásra, hasi fájdalomra, hasi diszkomfortra, székrekedésre 
vagy éppen hasmenésre panaszkodnak a betegek. Az IBS 
kialakulásában a környezeti tényezők és a genetikai háttér mellett 
egyre nagyobb szerepet tulajdonítanak az ételintoleranciának, 
azaz a bizonyos életkomponensekkel szembeni fokozott érzé-
kenységnek pl.: glutén, laktóz, kazein stb. A rosszul emésztett és 
intoleranciát kiváltó anyagok irritálják a bélnyálkahártyát, helyileg 
gyulladás alakulhat ki. 
A tápcsatornánk számára nehezen lebontható élelmiszerek, mint 
például a keményítőtartalmú kenyér, tésztafélék, illetve a sokak-
nál fokozott érzékenységet kiváltó glutén, laktóz feldolgozásában 
(átalakításában) rendkívül fontos szerepet játszanak a bélflórát 
alkotó törzsek. A lactobacillusok és a bifidobaktériumok 
enzimatikus úton segítik ezeknek az anyagoknak a le-
bontását vagy az adott személy számára könnyebben 
tolerálható anyaggá való átalakítását. 

A bélflóra károsodása, a patogén törzsek elszaporodása 
azaz a disbiosis (gázképződés, toxikus anyagcseretermékek 
szintje nő) szintén gyengíti a bélnyálkahártya funkcióját és 
megújulási képességét, fokozódik a bél áteresztő képes-
sége, gyulladásos kaszkád jön létre (infekció, de akár szep-
szis is), valamint kóros immunfolyamatok sora indulhat 
útjára (atopia, asthma, ételallergia, autoimmun folyamat), romlik 
a bél motilitás és fokozódik a zsigeri érzékenység. Mind-
ezek kedveznek az IBS kialakulásának. A megfelelő flóraalkotó 
törzsek jelenlétében csökkenhet a bélfal körüli gyulladás, erő-
södhet a bélnyálkahártya regenerációs képessége, növekedhet 
a bélnyálkahártyát védő és tápláló anyagok mennyisége (butirát, 
propionát, vajsav stb), eredményesebb lehet a kevésbé tolerált 
ételkomponensek feldolgozása a bélben. Egyes probiotikus tör-
zsek (pl.: L. rhamnosus) javíthatják a közérzetet, szorongásoldó, 
kedélyjavító hatással is rendelkeznek a szerotonin szint növelő 
hatásuk útján. Mindezeken keresztül gátat szabhatunk az 
áteresztő bél kialakulását segítő faktorok utánpótlásának, 
csökkenhet a kellemetlen tünetek intenzitása és javulhat 
az emésztőrendszer panaszokkal küzdők életminősége.
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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.

Kuponkód:

Partneri adatok:
Napfényvitamin Kutató és Fejlesztő Vállalat 

6725 Szeged, Kálvária sgt. 42. I. em. 9. 
E-mail: info@napfenyvitamin.net 
www.napfenyvitamin.net
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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 
tartalmú készítménye!

•  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!

Kuponkód:

Partneri adatok:
Napfényvitamin Kutató és Fejlesztő Vállalat 

6725 Szeged, Kálvária sgt. 42. I. em. 9. 
E-mail: info@napfenyvitamin.net 
www.napfenyvitamin.net
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HistaminBalance Plus 
Komplex probiotikus támogatás kifejezetten
hisztamin érzékenyek számára

HistaminBalance Plus problémaspecifikus probiotikum

Komplex probiotikus támogatás kifejezetten hisztamin érzékenyek számára.

GMO
Free

Sugar
Free

Lactose
Free

Titanium dioxid
Free

Dopping 
Free

Guaranteed

Vegan

100%
Vegan

Histamine FreeHistamine Free Tyramine FreeTyramine Free D-Lactate FreeD-Lactate Free + Glucomannan+ Glucomannan

•  Termékünk olyan jótékony baktériumokat 
tartalmaz magas csíraszámban, melyek 
hisztamin érzékenység esetén is  
fogyaszthatóak!

•  A magas minőségű FloraFit® törzsek 
többek között segíthetik a megfelelő 
hisztamin egyensúly létrejöttét!

•  Kimagasló 20 milliárd probiotikus  
baktérium kapszulánként!

•  D-laktát- és tiramin érzékenység esetén 
is alkalmazható!

•  Szimbiotikum, hiszen a bifidobaktériumok 
és laktobacillusok mellett értékes prebio-
tikus glükomannán rostot is tartalmaz!



Abban az esetben, ha valaki a szokásostól eltérő módon reagál 
a hisztamin szintjének növekedésére vagy bizonyos hisztamin 
szintet növelő ételek elfogyasztása után túlérzékenységi re-
akció alakul ki, tüneteket produkál, hisztamin intoleranciáról 
beszélhetünk. A szervezet hisztamin szintje növekedethet 
magas hisztamin tartalmú élelmiszerek, italok fogyasztása, 

allergének, intoleranciát kiváltó anyagok, parazita fertőzések 
hatására, a hisztamin anyagcsere zavara, receptor hiba vagy 
a hisztamin lebontásért felelős DAO enzim elégtelensége 
miatt. A hisztamin érzékenységnek változatos tünetei lehet-
nek, széles skálán mozgó kellemetlenségek sorozata, melyek 
külsőleg és belsőleg is megmutatkozhatnak.

• Bőrelváltozások: arcbőr kipirulása, vöröses foltok, kiütések, bőrviszketés

• Légúti tünetek: tüsszögés, orrfolyás, fulladás, nehézlégzés, köhögés

• Emésztőrendszeri tünetek: hasfájás, hasi görcsök, hasmenés, puffadás, hányinger, hányás

•  Szív- és érrendszeri panaszok: heves szívdobogás érzés, vérnyomás ingadozás, migrénes 
fejfájás, hőhullámok, fokozott izzadás

A tünetek döntő többségének kialakításában a hisztamin 
gyulladáskeltő hatása, a belekben, erek falában és kis lég-
utakban található simaizomzat hisztamin okozta összehú-
zódásai, görcsei vesznek részt, valamint az erek áteresztő 
képességének fokozásával elősegíti a szöveti ödémát is, így 
duzzanat jöhet létre. 

Hisztamin intolerancia esetén rendkívül fontos a hisztamin 
diéta szerinti táplálkozás, azaz a magas hisztamin tartalmú 
élelmiszerek, italok fogyasztásának mellőzése, valamint a 
hisztamin egyensúly megteremtésében szerepet játszó mik-
robiom támogatása.

Hogyan ismerhetjük fel ezt az intoleranciát, melyek a legjellegzetesebb tünetek?



Bélflóra támogatás hisztamin intolerancia esetén

A hisztamin intoleranciában szenvedők étrendjének az egyik 
legérzékenyebb pontja a bélflóra táplálása. Jól tudjuk, hogy 
számukra a fermentált élelmiszer zöme nem jöhet szóba, mivel 
a fermentált, erjesztett, mikroorganizmusok által feldolgozott 

élelmiszerek magas hisztamin tartalommal rendelkezhetnek, 
amelyek fokozhatják az intoleranciából adódó tüneteket és 
súlyosbíthatják a rosszulléteket.

Komoly gondban vannak a hisztamin érzékenyek probiotikum fogyasztás esetén!

Jól tudjuk, hogy időnként valóban szükség van a mikrobiom 
faji sokféleségének növelésére, a jótékony törzsek táplálására, 
hiszen az őket károsító tényezők napi szinte hatnak ránk. Azt 
is tudjuk, hogy az egészséges mikrobiom közvetlenül képes 
pozitívan befolyásolni az idegrendszert, az immunrendszert, az 
emésztési folyamatokat, a hormonháztartást vagy éppen a vér-
cukorszintünket, valamint gátolni a gyulladásokat, az ételintole-
rancia és Lyukas bélből eredő károsodásokat, a túlérzékenységi 
reakciókat nevezzük egyszerűen allergiás tüneteknek őket és 
igen a szervezet hisztamin lebontását, hisztamin egyensúlyát is.
Miért állítjuk, hogy komoly gondban vannak a “hisztaminosok”? 
A magyar, de akár a nemzetközi piacról is elmondható, hogy 

90%-ban olyan probiotikumokat kínálnak a gyártók, melyek 
leginkább hisztamin-, illetve tiramin termelő tulajdonságuknál 
fogva fokozhatják a szervezet hisztamin szintjét és jelentősen 
ronthatják a betegek életminőségét. Sok esetben sem a szak-
emberek sem a betegek nem ismerik fel a hirtelen fellépő rosz-
szullétek valódi okát, amit a helytelenül kiválasztott probiotikum 
is okozhat.
Hisztamin termelő baktériumok (az ilyen probiotikumok 
kerülendők a kifejezetten hisztamin intoleranciával küzdők 
számára): Lactobacillus casei, Lactobacillus Bulgaricus, 
Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii, Lac-
tobacillus helveticus

Mivel tápláljuk, védjük és regeneráljuk a mikrobiomunkat, ha hisztamin intoleranci-
ában szenvedünk?

•  Rostok fogyasztása: teljesen egészséges emberek számára is ajánlott a napi 30-40 gramm rost 
elfogyasztása, ez hisztamin érzékenyeknél még nagyobb szerepet kap és ennél többet is elfogyaszt-
hatnak, hiszen az élelmiszer rostok biztosítják a jótékony törzsek szaporodását, fennmaradását a 
bélrendszerben

•  Probiotikumok, szimbiotikumok fogyasztása
•  Hisztamin diéta szerinti zöldség és gyümölcs fogyasztás (a bennük található természetes rosttar-

talom miatt)

Hisztamin intolerancia esetén javasolt jótékony baktériumtörzsek:

• Bifidobacterium infantis
• Lactobacillus gasseri
• Bifidobacterium breve
• Bifidobacterium bifidum
• Lactobacillus salivarius
•  Lactobacillus rhamnosus (különösen GG) – Segítheti az hízósejtek stabilizálását és csökkentheti 

a hisztamin receptorok érzékenységét, miközben gyulladásgátló hatást fejt ki
•  Bifidobacterium longum – hisztamin degradáló probiotikum. Elősegítheti az étkezés utáni gyulladá-

sos reakció csökkentését és megakadályozhatja vagy javíthatja a bél hiperpermeabilitását („szivárgó 
bél szindróma”)

• Bifidobacterium lactis – Elősegítheti a hisztamin és a tiramin lebontását
• Lactobacillus plantarum – Segítheti a biogén aminok lebontását
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A HistaminBalance Plus készítmény egy hiánypótló termék 
a magyar étrend-kiegészítő piacon is, hiszen kifejezetten 
olyan jótékony törzseket tartalmaz, melyek nem csu-
pán nem rendelkeznek hisztamin termelő tulajdon-

sággal, de elősegíthetik a szervezet hisztaminjának 
lebontását, degradációját, azaz egy egészségesebb 
hisztamin egyensúly létrejöttét.

HistaminBalance Plus összetevői: konjak gyökér kivonat (95% glükomannán), HPMC cellulóz kapszu-
lahéj (gyomorsaválló), Lactobacillus plantarum (Lp-115), Bifidobacterium longum (Bl-05), Lactobacillus 
rhamnosus (GG), Bifidobacterium lactis (Bl-04), Bifidobacterium bifidum (Bb-06), magnézium-citrát, 
L-leucin, rizshéj
Kiszerelés: 60 db VEGAN kapszula (cellulóz alapú, színezékmentes)
Javasolt napi adag: 1 kapszula
Fogyasztási javaslat: bevehető reggel éhgyomorra bő folyadékkal vagy étkezések közben kevés folyadékkal 
(étkezés közben nem javasolt a sok folyadék elfogyasztása, hiszen az emésztő enzimek hígítása rontja 

az emésztési folyamat minőségét)
Tárolás: lehetőség szerint hűtve, párától védve tárolandó a baktériumok élettartamának megőrzése végett
OGYÉI notifikációs száma: 23473/2020
A HistaminBalance Plus problémaspecifikus probiotikum nem gyógyszer! A készítmény semmilyen orvosi kezelést 
nem hivatott helyettesíteni! Betegség esetén mindenképpen forduljon szakorvoshoz! A készítmény fogyasztása előtt kérje 
ki kezelőorvosa véleményét is!

•  A termékben található 5 féle törzs fogyasztása tiramin szint növekedéssel sem jár, így a hisztamin 
intoleranciával küzdők mellett a tiramin érzékenyek, migrénes fejfájással küzdők, illetve 
D-laktát érzékenységben szenvedők is fogyaszthatják.

•  A készítmény szimbiotikum, hisz kíméletes glükomannán rostanyagot is tartalmaz

•  Kapszulánként kimagasló 20 milliárdnyi jótékony baktérium

•  Az amerikai DuPont cég FloraFit® törzseit felhasználva került kifejlesztésre termékünk, mely 
elnevezés szabadalmaztatott, klinikailag tesztelt jótékony baktériumokat  jelöl és különle-
gességük, hogy 1 évig is megőrzik csíraszámukat szobahőmérsékleten

•  Dupla védelem, hogy a baktériumok valóban ott tudják kifejteni hatásukat, ahol szükség van rájuk: 
a felhasznált törzsek gyomorsaválló tulajdonsággal bírnak, ezen kívül a VEGAN gyomorsav-ellenálló 
kapszula is védelmet nyújt a baktériumoknak a gyomorban és patkóbélben található kedvezőtlen 
viszonyokkal szemben

Egy hatékony alternatíva: HistaminBalance Plus
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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 változa-
ta fermentált, szerves szelénnel lett dúsítva, hogy a szervezetünk 
számára rendkívül fontos magnéziumon kívül egy szintén kulcs-
fontosságú nyomelemet is biztosítani tudjon a termék komplex 
formában! Szelén: Az E-vitamin hatását erősíti, hozzájárul a sejtek 
oxidatív stresszel szembeni védelméhez, a pajzsmirigy normál mű-
ködéséhez 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 Magyar-
országon! Érdemes rendszeres pótlására odafigyelni!

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!

Napfényvitamin Kutató és Fejlesztő Vállalat 
6725 Szeged, Kálvária sgt. 42. I. em. 9. 

E-mail: info@napfenyvitamin.net | www.napfenyvitamin.net

Prémium Magnézium-malát  
szerves kötésű Szelénnel 
400 mg
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PszichoBiotikum 
a kiegyensúlyozott érzelmi élethez 
és a jó közérzet fenntartásához

PszichoBiotikum a kiegyensúlyozott érzelmi élethez.

Többek között a Bifidobacterium infantis képes növelni a szervezet szerotonin ellátottságát, 
ami jobb hangulatot és közérzetet eredményezhet.

GMO
Free

Sugar
Free

Lactose
Free

Titanium dioxid
Free

GMP
Certification

Vegan

Dopping Free
Guaranteed

100%
Vegan

20 milliárd jótékony baktérium a derűsebb hétköznapokért!
Tudta, hogy hangulati állapotát, közérzetét a bélrendszerében élő 
mikroorganizmusok képesek befolyásolni? Az emberi bélflóra 
kiemelt fontosságú törzsei azok a jótékony baktériumok, melyek 
az általuk előállított anyagokon keresztül stimulálják a Bél-Agy 

tengelyt és kedvező hatást gyakorolnak a mentális állapotunkra, 
kognitív képességeinkre. Ilyenek többek között a Bifidobacterium 
longum subs. infantis és B. longum vagy a Lactobacillus casei 
és L. plantarum.

Mik azok a PszichoBiotikumok?
Az emberi bélflórában is megtalálható jótékony törzsek közül 
azokat, amelyek (probiotikumként elfogyasztva) kifejezetten 
a jobb pszichés állapot elérését, a megfelelő agyműködést 
segítik elő a Bél-Agy tengely stimulációjával, illetve a pszi-
chiátriai betegségben szenvedők állapotát is előnyösen 
befolyásolják, pszichobiotikumoknak nevezzük. [1]

Azonban nem szükséges pszichiátriai betegségben szenvednie 
valakinek ahhoz, hogy élvezze a pszichobiotikumok nyújtotta ked-
vező hatásokat, hiszen alapvetően egészséges, de fokozott 
stressznek kitett embereknél is megmutatkozik az agyra és 
pszichés állapotra gyakorolt pozitív hatásuk. [2]

Hogyan fejtik ki a hatásukat a Pszichobiotikus törzsek?
Három lehetséges elképzelés szerint képesek ezek az apró teremtmények hatást gyakorolni az agyműködésünkre, idegrendszerünkre. Az 
egyik lehetséges mód a biológiailag aktív vegyületek képzése. Régóta tudjuk, hogy egyes bélbaktériumok neuroaktív anyagokat ún. 
neurotranszmitter vegyületeket képesek előállítani, mint amilyen a GABA (gamma-amino-vajsav), a szerotonin, a katecholaminok 
és az acetil-kolin. [3] Ezek a vegyületek közvetlenül képesek hatást gyakorolni az idegi aktivitásra.
A pszichobiotikumok más módon is képesek hatni agyműködésünkre, mégpedig a stresszválasz rendszerünkön keresztül. [4] Az ún. 
HPA-tengely, azaz a Hipotalamusz-Hipofízis-Mellékvese között húzódó rendszer hibás működése mutatható ki krónikus stressz ártalom 
esetén. A kutatók úgy gondolják, hogy a hangulati zavarok és kognitív problémák hátterében a HPA-tengely rendszertelen működése 
áll. [5] Valószínűleg a pszichobiotikumok a stresszválasz rendszer fokozott működésének szabnak gátat.



Kuponkód:

Partneri adatok:

A harmadik lehetséges mód a pszichobiotikumok gyulladáscsökkentő hatása, mely az agy esetében sem elhanyagolható faktor.[6] 
Számos kutató szerint szoros összefüggés mutatható ki a szervezetben kimutatható krónikus gyulladás, a gyulladáskeltő, -fenntartó 
faktorok magas szintje és a depresszió, a hangulati- és kognitív zavarok kialakulása között.

Pszichobiotikumok alkalmazása depresszió és szorongás esetén
A pszichobiotikus kiegészítők segíthetnek a hangulati állapot 
javításában, valamint a különböző krónikus betegségben 
szenvedő emberek szorongásának enyhítésében.
Egy kettős-vak, placebo-kontrollált vizsgálatban Lactobacillus 
casei-t kaptak krónikus fáradtság szindrómában szenvedő be-
tegek. [7] A páciensek két hónapon át napi 24 milliárd jótékony 
baktériumot kaptak, a betegek másik csoportja természetesen 
ennek megfelelő placebot. A vizsgálat szerint a probiotikumot 
kapott betegeknél többek között szignifikánsan csökkentek 
a szorongásos tünetek.

Számos más pszichobiotikus törzsről kimutatták állatkísérletek 
során, hogy hatékony kiegészítői a depresszió és szorongás ke-
zelésének. Ismert tény, hogy a PS128 Lactobacillus plantarum 
növeli a szervezet dopamin és szerotonin ellátottságát és 
csökkenti a depresszióra jellemző viselkedést egereknél. [8] 
A depressziós egereknél, melyek korai életkorban fokozott stressz-
nek lettek kitéve, a Lactobacillus plantarum csökkentette a kortizol 
szintet, normalizálta a stresszválasz-rendszert (HPA-tengely) és 
csökkentette a depresszió mértékét. [9]

Pszichobiotikumok alkalmazása stressz ellen
Lactobacillus casei-t tartalmazó fermentált kefir készítmény egy 
vizsgálat során megakadályozta a stresszfüggő kortizol szint 
emelkedését ugyanakkor képes volt emelni a szerotonin szintet 
stressz helyzetben lévő medikus hallgatóknál. [10] Mindezeken 

túlmenően a probiotikus ital mérsékelte a stresszel kapcsola-
tos tüneteket (hasi fájdalom, görcs, hideg végtagok). A kutatók 
szerint a Lactobacillus casei alkalmas lehet a stressz helyzetekben 
fellépő kellemetlen fizikai tünetek megelőzésére is.

Miben más a PszichoBiotikum a többi probiotikumhoz képest?
•  Kifejezetten azokat a törzseket tartalmazza, melyek az utóbbi évek klinikai vizsgálatai alapján segíthetik a kiegyensúlyozott 

érzelmi élet és a megfelelő közérzet fenntartását. Mentális problémák, mint amilyen a depresszió, a szorongásos zavarok, a 
krónikus fáradtság szindróma, segíthetik a jobb életminőség elérését. A pszichobiotikus törzsek kedvező hatást gyakorolnak 
a kognitív képességekre is.

•  Kimagasló minőséget és hatékonyságot szavatol, hiszen a PszichoBiotikum termékünk a dán Dupont cég FloraFit® probiotikus 
törzseit tartalmazza, melyek szabadalmaztatott eljárás keretében készülnek!

•  Szobahőmérsékleten is stabilak maradnak akár két évig, így a terméket nem kell folyamatosan hűtőben tárolni!
•  Védelmet nyújtó gyomorsav ellenálló cellulóz kapszulába kerülnek a jótékony flóraalkotó törzsek, így ott képesek kifejteni 

kedvező hatásukat, ahol a legnagyobb szükség van rájuk!
•  A termék szimbiotikum, mivel a jótékony baktérium törzsek mellett prebiotikus glükomannán rosttal lett dúsítva! 
•  A gyártás kezdetén a specifikációnál jóval magasabb számú, közel 30 milliárd élő probiotikus baktérium található egy kapszulában, 

annak érdekében, hogy a szavatossági idő végéig garantáltan magas csíraszámot tudjunk biztosítani és ezen keresztül érezhető 
pozitív hatások sokaságát! 

•  A PszichoBiotikum készítményünk VEGAN, így a szigorúan vegetáriánus táplálkozást folytatók is nyugodt szívvel fogyaszthatják!
A termék nem gyógyszer, illetve semmilyen orvosi kezelést nem hivatott helyettesíteni! Betegség esetén mindenképpen forduljon 
szakorvoshoz! A készítmény fogyasztása előtt kérje ki kezelőorvosa véleményét!

Tudományos hivatkozások: [1] Biol Psychiatry. 2013 Nov 15;74(10):720-6. [2] Gastroenterology. 2013 Jun;144(7):1394-401, 1401.e1-4. [3] Adv Exp Med 
Biol. 2014;817:221-39. [4] Neurogastroenterol Motil. 2014 Apr;26(4):510-20. [5] Psychiatry. 2006 May;5(5):166–170. [6] Clin Ther. 2015 May 1;37(5):984-
95. [7] Gut Pathog. 2009 Mar 19;1(1):6. [8] Behav Brain Res. 2016 Feb 1;298(Pt B):202-9. [9] Brain Res. 2015 Nov 24. pii: S0006-8993(15)00862-8. [10] 
Benef Microbes. 2015 Dec 21:1-12.
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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.

Kuponkód:

Partneri adatok:
Napfényvitamin Kutató és Fejlesztő Vállalat 

6725 Szeged, Kálvária sgt. 42. I. em. 9. 
E-mail: info@napfenyvitamin.net 
www.napfenyvitamin.net
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Antioxidáns bomba hisztamin
szint emelkedés nélkül!

ZeroHistamine Antioxidáns formula

Öt komponensű védelem a szabadgyökök ártó hatásaival szemben a hisztamin szint emelkedése miatt 
kialakuló panaszok nélkül!
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Hazánkban elsőként hoztunk létre olyan antioxidáns formulát, 
mely hisztamin érzékenység esetén is fogyasztható. Kiváló 
minőségű és gondosan válogatott összetevőinek köszön-
hetően az antioxidánsokra jellemző pozitív élettani hatások 
mellett segíthet a hisztamin intolerancia okozta kellemetlen 
panaszok mérséklésében, a szervezet hisztamin egyensú-
lyának fenntartásában.

Öt komponensű védelem az oxidatív stresszel, a szabadgyö-
kök ártó hatásaival szemben egy jobb életminőségért! 
A termék hatóanyagai nem járulnak hozzá más antioxidánso-
kat tartalmazó, illetve egyéb C-vitamin – bioflavonoid alapú 
készítmények szedésekor tapasztalható hisztamin szint 
növekedéshez.

A szervezet egészséges működésének alapja a szabadgyök 
– antioxidáns egyensúly megléte. A szabadgyökök olyan ato-
mok, molekulák vagy ionok, melyek egy vagy több párosítatlan 
elektronnal rendelkeznek. A legfőbb problémát az okozza, 
hogy igyekeznek a sejten belül is bármitől elvonni a hiányzó 
elektront,mely roncsoló folyamat során sérülhetnek nukleinsa-
vak, maga a DNS (örökítőanyag), sejtalkotó fehérjék és lipidek 
is. Sejtjeink rendelkeznek saját antioxidáns rendszerekkel, 
melyek folyamatosan semlegesítik az anyagcsere folyamatok 

során keletkező szabadgyököket. Ezek közül több antioxidáns 
hatással bíró enzim (pl.: szuperoxid-dizmutáz, glutátion) az 
idő előrehaladtával egyre kisebb mennyiségben képződnek, 
így kevésbé képesek blokkolni a szabadgyökök károsító fo-
lyamatát, ami végeredményképpen az öregedéshez vezet. 
Táplálkozásunk útján is képesek vagyunk antioxidánsokat 
juttatni testünkbe, éppen ezért fontos, hogy kiváló minőségű 
kiegészítőkkel fenntartsuk az egyensúlyt a védő és károsító 
faktorok között.

Mik azok a szabadgyökök?



A ZeroHistamine Antioxidáns formula olyan összetevőket tartalmaz, melyek egymás hatását kiegészítve vagy éppen erősítve 
támogatják sejtjeink védelmét.

Közvetlenül gátolja a hízósejtekből a hisztamin felszabadulást, így képes ellensúlyozni a hisztamin érzékenységből fakadó tüneteket, 
ez mellett gyulladásgátló anyag is. A növényi pigment flavonoidok közé tartozó antioxidáns a polifenolokhoz hasonlóan kiemelkedően 
fontos az egészségmegőrzés területén. Ezen anyagok rákmegelőző szerepe régóta ismert. Széleskörű pozitív élettani hatásai miatt 
napi szinten érdemes fogyasztani élelmiszerek vagy kivonatok formájában: a fehérjéket, nukleinsavakat (DNS) károsító és az 
érelmeszesedést fokozó szabadgyököket semlegesíti, sejt élettartamot növeli, LDL koleszterin negatív hatásait csökkenti, véd a 
szív- és érrendszeri megbetegedésekkel szemben, gyulladáscsökkentő hatása igazolt, prosztataproblémák kiegészítője, fekélyes, 
nehezen gyógyuló sebek esetén is alkalmazható.

Az ananász szárában koncentrálódó vegyület rendkívül hatékonynak bizonyult a hisztamin-asszociált tünetek kiegészítő kezelése 
során. A dél-amerikai bennszülöttek körében régóta ismert és alkalmazott gyógyhatású gyümölcs az ananász, melynek fő 
hatóanyaga a bromelain. Ez az anyag egy enzimkeverék, proteázok, azaz fehérjéket hasító enzimek elegye. Segíti a fehérjék 
emésztését. Gyulladáscsökkentő hatású, csökkenti a duzzanatot, a fájdalmat akár izom és ízületi gyulladások esetén is. Gátolja 
a vérlemezkék összetapadását, segíti a fibrin lebontását a sebgyógyulás során, eredményesebb szöveti regenerációt biztosít. 
Véraláfutások napok alatt elmúlnak bromelain kiegészítéssel. Bronchitis és sinusitis esetén is eredményes gyulladáscsökken-
tőnek bizonyult. ALS azaz amyotrophiás lateralsclerosis esetén is alkalmazható hatóanyag. Segítheti a hisztamin intolerancia 
okozta kellemetlen tünetek mérséklését, quercetinnel kombinálva hatásosabb.

Sejtvédelem szinergikus összhangban

Quercetin

Bromelain



Egy flavonoid glikozid, mely hatékony antioxidáns tulajdonsággal bír. A természetben a C-vitaminnal együtt fordul elő a gyümöl-
csökben, zöldségfélékben. Tiszta formájában először Szent-Györgyi Albert izolálta. Érdekesség, hogy a rutin nélküli tiszta C-vitamin 
gyengébb antioxidáns hatással bír, mint a rutinnal elegyített L-aszkorbinsav. A rutin erősíti a hajszálereket, segíthet a visszeres 
panaszokban is. Csökkentheti az oxidált LDL koleszterin citotoxicitását, és ezzel együtt csökkenti a szívbetegségek kockázatát.

A Himalája szikláiból kiváló természetes gyantaszerű anyag, mely igen magas nyomelem tartalma által vált elterjedt kiegészí-
tőjévé a huszadik század emberének. Kedvező hatást gyakorol a cukor-, és zsíranyagcserére, a vízháztartásra, a húgyutakra, 
a vesékre, a szaporító szervrendszerre, az idegrendszerre és a vérképzésre is.

Shilajit – Mumijó

Rutin

Az MSM (Metil-szulfonil-metán) az emberi szervezet számára az egyetlen valóban jól hasznosuló kénvegyület. Számtalan 
pozitív hatással rendelkezik mégis egyre kevesebbet hallunk róla. Ma már csak szinte a sportolók alkalmazzák. Felhasználhatjuk 
gyulladáscsökkentőként, fájdalomcsillapítóként, a kötőszövetek, a bőr, az inak, ínszalagok egészségének fenntartásához is 
és az immunerősítő hatása sem elhanyagolható! Milyen előnyökkel jár az étrend MSM-el való kiegészítése? Rugalmasabb, 
ellenállóbb porc- és kötőszövetek. Mobilis, egészséges, funkcionálisan is ép ízületek. Természetes fájdalomcsillapító leginkább 
krónikus ízületi problémák esetén. Igazoltan gyulladáscsökkentő. Támogatja a sebgyógyulást, a kötőszövetek, inak, ínszalagok 
megújulását, halványabbá teszi a hegeket. Megkönnyíti a tápanyagok sejtekbe való bejutását, illetve a melléktermékek elimi-
nációját. Pollenallergia esetén is kiváló kiegészítő. Görcsoldó hatású, javítja az emésztést. Semlegesíti az idegen fehérjéket, 
melyek túlzottan aktiválhatják az immunrendszert.

MSM
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Kuponkód:

Partneri adatok:

GMP minősítésű üzemben előállított GMO

származékot, színezéket, glutént, laktózt,

hozzáadott cukrot, doppingszernek minősülő 

komponenst nem tartalmazó VEGAN formula!

A ZeroHistamine Antioxidáns formula összetevői

Quercetin (Quercetin-dihidrát), Ananász kivonat – Bromelain, MSM (metil-szulfonil metán), 
Mumijó, Japánakác kivonat – Rutin, kapszula anyaga: HPMC cellulóz (gyomorsaválló)

Kiszerelés

30 db kapszula (VEGAN – gyomorsaválló cellulóz alapú, színezékmentes)

Javasolt adag

napi 1 kapszula étkezés közben

A ZeroHistamine Antioxidant formula nem gyógyszer, illetve semmilyen orvosi kezelést nem hivatott 
helyettesíteni! Betegség esetén mindenképpen forduljon szakorvoshoz! A készítmény fogyasztása előtt 
kérje ki kezelőorvosa véleményét!

Histamine FreeHistamine Free
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