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MIKOR ÉS HOGYAN
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EGYES TERMÉKEKET?
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Prémium
Magnézium-malát

termékek
A  H A T É K O N Y  M A G N É Z I U M  P Ó T L Á S É R T !

Reggel, éhgyomorra fogyasztva
érhetjük el a legjobb hasznosulást

Lefekvés előtt egy órával fogyasztva
javíthatjuk az alvásminőséget

Javasolt napi mennyiség 1-2 kapszula
megfelelő zöldség és egyéb
természetes magnézium források
fogyasztása mellett!

 

 



Napfényvitamin®
D3-K2-vitamin és szerves Cink-

Réz komplex Prebiotikummal
 

Étkezés közben vagy közvetlenül étkezés után
érdemes elfogyasztani

Javasolt napi mennyiség 1 kapszula, akut vírus,
baktérium vagy gomba okozta fertőzés esetén öt
napig napi 2 kapszula majd ismét a szokásos dózis,
kimutatott súlyos D-vitamin hiány vagy meglévő
krónikus állapot esetén szintén alkalmazható az öt
napos feltöltési dózis napi 2 kapszulával

Az aktív D-vitamin termelés elősegítéséhez
javasoljuk a magnézium-malát alapú termékeinkkel
való együttes alkalmazást

 

 



Napfényvitamin®

Sport & Artprotect
A mozgás szabadsága

Napi 1 kapszulát étkezések közben vagy közvetlenül
étkezések után javasolt elfogyasztani

Ízületi gyulladás, porckopás esetén javasolt a D3-K2-vitamin
komplex termékünkkel kiegészíteni a fogyasztását

Sport tevékenységhez, valamint rándulás, rendszeres
izomgörcs esetén magnézium-malát alapú termékeinkkel
kombináltan alkalmazzuk

 

 

Kurkuma kivonat
tartalma miatt

vérhígító gyógyszer
rendszeres

fogyasztása esetén
körültekintően
alkalmazzuk!



Napfényvitamin®
GoImmun Béta- és Alfa-glükán 
"Tartsa készenléti állapotban immunrendszerét!"

Napi 1 kapszula étkezések közben vagy közvetlenül
étkezések után 

Daganatos betegek életminőségének javítása céljából
napi 2 kapszula fogyasztása is biztonságos, érdemes két
részben bevenni (délelőtt és délután étkezés közben)

Az optimális immunrendszer szempontjából fontos a
táplálkozásunk D3-vitaminnal való kiegészítése és a
bélflóra táplálása rostokban gazdag étrenddel, valamint
kúraszerűen problémaspecifikus probiotikumokkal 
(pl.: ColonBalance Plus)

 

 



Napfényvitamin®
Problémaspecifikus probiotikumok

"Élj szabadon, kötöttségek nélkül!"

PszichoBiotikum
Mentális egészségünk alapja a 

belekben keresendő

Napi 1 kapszula reggel, éhgyomorra bő
folyadékkal elfogyasztva

A kapszula bevételének nehézsége esetén
kapszula nélkül is fogyasztható
folyadékban, pépes ételben elkeverve,
mivel a felhasznált törzsek önmagukban is
jól tolerálják a gyomor savas közegét

 

ColonBalance Plus
Az egészséges mikrobiom

alapja  
Napi 1 kapszula reggel,
éhgyomorra bő folyadékkal
elfogyasztva

PszichoBiotikummal kombinálva a
ColonBalance Plust reggel, a
PszichoBiotikumot a délután
folyamán vegyük be

 



PROBIO-SLEEP

HistaminBalance Plus

Napi 1 kapszula reggel,
éhgyomorra bő
folyadékkal elfogyasztva

Tökéletesen beilleszthető
a hisztamin mentes
diétába

Javasolt a napi 30-40
gramm rost elfogyasztása
a kúra ideje alatt

 

 

Minden probiotikus termékünk alkalmazása során javasolt a 60 napos kúrát követően
pár hét szünetet tartani majd szükség esetén ismételhető a kúra.

Teljes élet hisztamin intoleranciával

Aludj jól!

Napi 1 kapszula lefekvés
előtt 2 órával
elfogyasztva

Az alvásminőség javítása
érdekében egészítse ki
alkalmazását
magnézium-malát alapú
készítményünkkel

 


