
KOMPLEXY 
PRO ZDRAVÍ
S NÁMI TO DÁTE!

*(nadsázka!)



ŠTÍHLÁ POSTAVA

Program kombinuje produkty pro detoxikaci těla a zlepšení 
trávení, udržení správné rovnováhy tuků a vody v těle.

1137 Kč
45 Euro
Poradna a objednávky: 731 913 460



V první fázi s pomocí Kamenného oleje s ostropestřcem, tykví a měsíčkem lékařským "Detoxikace organismu" normalizujeme funkci a provádíme
čištění jater. Látky, které tvoří tento doplněk, podporují spalování cholesterolu, jsou diuretikem, snižují hladinu cukru v krvi a zlepšují redoxní
procesy.
Pak přidáme Kamenný olej se zelenou kávou, zázvorem a kustovnicí čínskou "Štíhlé tělo". Doplněk díky zelené kávě a zázvoru obsaženému v 
přípravku udržuje správnou rovnováhu tuků a vody, podporuje hubnutí, zlepšuje trávení a tonizuje. Po celou dobu kurzu budete veselí, únava ustoupí
a sexuální aktivita se zlepší.
Produkt Kamenný olej s laskavcem ocasatým a kustovnicí čínskou "Navždy mladý" je vynikajícím revitalizujícím prostředkem - pomůže upevnit
získané výsledky, zvýšit imunitu a odolnost těla vůči nepříznivým vnějším faktorům a snížit riziko nachlazení. Práce všech metabolických procesů v 
těle se zlepší a stabilizuje!

Udělejte první krok ke štíhlosti, kráse a zdraví!



Člověk je tak mladý, jak má
ohebnou páteř a klouby.

AKTIVNÍ ŽIVOT A POSÍLENÍ IMUNITY
_______________________________

780 Kč
31 Euro

Poradna a objednávky: 
731 913 460



• Rostoucí paroh je u savců nejrychleji rostoucí 
tkání. Denní přírůstek parohů u jelena marala 
nebo u siky, ale i u ostatních jelenovitých, může 
dosáhnout až 3 cm. Tento fantastický růst lýčí, 
chrupavky, nervů, cév a kostí je 
řízen komplexním mechanismem zahrnujícím 
škálu růstových hormonů, steroidy, vitamín 
D, prostaglandiny, enzymy a jejich přenašeče.

• Prudký růst chrupavčité a kostní tkáně 
vyžaduje masivní produkci tuků, polysacharidů, 
kolagenu, sulfátů a kyselin, přičemž mnoho z 
těchto látek se používá v moderní medicíně ke 
zmírnění příznaků osteo- a revmatoidní 
artritidy a degenerace kůže a chrupavek.



• Pro posílení účinku se navíc doporučuje věnovat pozornost 
dvěma produktům, které jsou také součástí programu - pro 
muže PANTOHEMATOGEN s ženšenem pravým „Mužská síla“ a 
pro 
ženy PANTOHEMATOGEN s jerlínem japonským, hrušticí a rozc
hodnicí růžovou „Ženská k rása “

• Jejich úkolem je posílit fyzické a emoční zdraví, zvýšit 
odolnost těla vůči různým infekcím a virům, zlepšit sexuální 
aktivitu, obnovit hormonální rovnováhu a normalizovat krevní 
tlak a obsah cukru v krvi.

• Hlavní složkou – maralí paroží - má výrazné tonizující 
a adaptogenní účinky, účinně brání rozvoji onemocnění 
vnitřních orgánů způsobené chronickým stresem.

• Pantohematogen zvyšuje duševní a fyzický výkon po 
nemocech, úrazech a operacích, aktivuje obranyschopnost těla 
a imunitní systém, zvyšuje odolnost proti nachlazení a 
infekčním chorobám, normalizuje spánek, snižuje hladinu 
cholesterolu v krvi a zlepšuje sexuální funkce.

• Produkty v tomto programu působí na různé systémy těla a 
mohou být užívány současně ke zvýšení účinku.



ZDRAVÉ SRDCE A CÉVY

1160 Kč
46 Euro

Poradna a objednávky:
731 913 460



Problémy se srdcem a kardiovaskulárním systémem se dnes týkají téměř každého z nás. Tyto nemoci jsou v mnoha zemích na vrcholu „ žebříčku “ a jsou často i hlavní příčinou 
úmrtí. Téměř každý čtvrtý pacient má vysoké riziko závažných komplikací, jako je infarkt, mozková příhoda nebo aneuryzma.
•Důležité! Srdeční choroby každým rokem mládnou - dnes nejsou lidé ve věku 20–30 let se srdečními chorobami žádnou výjimkou. A co starší lidé? Přítomnost jednoho nebo druhého 
srdečního onemocnění je diagnostikována u 90% lidí starších 60 let.

Prevence předchází léčbu
Jedním z vysvětlení této situace je časté používání rychlého občerstvení, polotovarů a jiných nezdravých potravin místo tradičních. Bylo prokázáno, že zdravé srdce vyžaduje: přestat 
kouřit; používat produkty, které jsou blahodárné pro srdce(zdravá strava); vést aktivní životní styl a pravidelně sportovat, normalizovat spánkový cyklus. O své srdce a cévy se musíte 
starat neustále po celý svůj život, nejen po infarktu. Je nutné podporovat tělo vitamíny a minerály.
Strava většiny dospělé populace neodpovídá zásadám zdravé výživy v důsledku konzumace potravin obsahujících velké množství živočišných tuků, jednoduchých sacharidů, 
polotovarů, nedostatku čerstvé zeleniny a ovoce, ryb a mořských plodů ve stravě, což zvyšuje riziko vzniku cukrovky a onemocnění kardiovaskulárního systému.
Biologicky aktivní doplňky stravy napravují tento nedostatek, zvyšují odolnost lidského těla vůči nepříznivým podmínkám prostředí, zlepšují kvalitu života a snižují riziko 
nejčastějších onemocnění u zdravých lidí.

Kamenný olej s dihydroquercetinem "Antioxidant"
Doporučeno pro normalizaci funkce kardiovaskulárního systému.
Co jsou to antioxidanty?
Antioxidanty jsou přírodní látky, které pomáhají tělu odolávat ničivým účinkům nadměrné koncentrace agresivních druhů kyslíku (volných radikálů).
V malém množství se v těle neustále tvoří aktivní formy kyslíku (oxidanty, volné radikály). Ty poskytují regeneraci buněčných struktur a funkční aktivitu buněk. Volné radikály 
v nadměrném množství však začnou ničit molekuly bílkovin, lipidů, sacharidů, nukleových kyselin a buněčných struktur až do usmr cení buňky. V důsledku toho je kapilární průtok 
krve narušen, a tudíž i transport kyslíku a živin do tkání a vylučování produktů metabolismu ze tkání.
Je zřejmé, že to vyčerpává antioxidační aktivitu těla a v průběhu času to vede k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění.
Vzhledem k rychlému zhoršování ekologických podmínek našeho životního prostředí, účinkům stresu, nekvalitní výživě, nemají antioxidanty čas na to, aby se v těle mohly 
produkovat, aby bylo dodáno organismu jídlem v dostatečném množství, a proto tělo potřebuje další prostředky ochrany.



Dihydroquercetin - bioflavonoid rostlinného původu získávaný z kůry sibiřského modřínu. Doporučuje se pro ischemickou srdeční chorobu, anginu pectoris, srdeční selhání a 
poruchy srdečního rytmu.
V roce 2003 byl bioflavonoid přidán do registru léků. V letech 2008 -
2009, Advanced Botanical Consulting & Testing laboratories Inc. a Brunswick Laboratories testovali dihydroquercetin a zjistili, že je účinnější než většina známých 
antioxidantů. Podporuje zlepšení průtoku krve kapilárami, malých tepen a žil, arteriol, metarteriol, žilek a chrání buněčné membrány, což umožňuje zachování jejich integrity.
Organická sloučenina má příznivý účinek na správnou funkci srdce a cév. Zlepšuje krevní oběh, snižuje tlak při hypertenzi, normalizuje propustnost cévní stěny a viskozitu krve, 
optimalizuje excitabilitu a kontraktilitu srdečního svalu. Dihydroquercetin normalizuje složení krve a předchází ateroskleróze.
•Dihydroquercetin neodstraňuje příčinu onemocnění, ale zlepšením stavu buněčných membrán podporuje tělo a pomáhá mu vypořádat se s onemocněním.
Hlavní funkcí vitaminu C v lidském těle je snižování nebezpečných účinků oxidačních reakcí. Protože je vitamin C rozpustný ve vodě, bohužel zůstává v těle jen velmi krátkou dobu, 
než je vyloučen. Tento časový rámec omezuje jeho účinnost.
Výzkum ukazuje, že pokud je flavonoid dihydroquercetin kombinován s vitaminem C, poskytuje ještě silnější synergickou obranu proti oxidačnímu stresu než jakákoli jiná látka 
samotná.

Kamenný olej s glycinem, valeriánou a srdečníkem "Antistres"
Doporučeno ke snížení nervové vzrušivosti a normalizaci spánku.
Glycin snižuje psycho-emoční stres, zvyšuje duševní výkonnost, snižuje závažnost obecných mozkových poruch během ischemické cévní mozkové příhody a traumatického 
poranění mozku, snižuje toxický účinek alkoholu a jiných léků, které inhibují funkci centrálního nervového systému. Jedná se o další podporu mozku během stresující práce nebo 
obtížných studií.
Nemá žádné vedlejší účinky, ale neúčinkuje okamžitě, důležitý je kumulativní účinek.

Valeriána lékařská má uklidňující účinek, zlepšuje činnost kardiovaskulárního systému a gastrointestinálního traktu. Výzkum ukazuje, že kozlík lékařský může být užitečný při 
snižování krevního tlaku, snižování tachykardie a pocitu tlaku při stresu.
Srdečník normalizuje srdeční frekvenci, zvyšuje sílu srdečních kontrakcí, má sedativní, hypotenzní, antispasmodické a diuretické vlastnosti.
Moderní lidé mají oproti svým předkům výhody, pokud jde o pohodlí a kvalitu života, ale úroveň „skrytého“ stresu vyplývajícíh o z množství informací a neustále se měnících 
podmínek, bohužel organismus zahlcuje. Proto jsou programy, které podporují práci kardiovaskulárního systému tak populární.
Vědci spojují vznik a vývoj kardiovaskulárních onemocnění především s psycho-emocionálním stresem, fyzickým stresem a depresí.Otázka vztahu mezi mozkem, centrálním 
nervovým systémem a stavem srdce a cév je jedním z hlavních problémů v kardiologii.

Stres narušuje přísun důležitých sloučenin do mozku - aminokyselin, ze kterých se potom vytvářejí hlavní mediátory, které řídí různé procesy v našem těle a zejména stav ve 
stresu. Člověk ztrácí schopnost užívat si života, podléhá depresi.
Společnou aktivní složkou těchto produktů je kamenný olej, který má výrazné účinky na hojení ran, antibakteriální a vlastnosti proti tvorbě nádorů, proto se doporučuje pro 
použití v nejrůznějších podmínkách.
Kamenný olej obsahuje 49 mikroelementů, tj. více než polovina prvků periodické tabulky. Jedinečnost kamenného oleje spočívá v optimální koncentraci látek, které obsahuje.
Program založený na produktech "Antioxidant" + "Antistres" je vhodný pro užívání po dobu 1-2 měsíců, měsíc odpočinku a poté zahájení další terapie. Je navržen tak, aby 
předcházel kardiovaskulárním chorobám, chronickému stresu a normalizoval psycho-emocionální stav.



ANTISTRESOVÝ PROGRAM
______________________

1160 Kč — 46 Euro

Poradna a objednávky:
731 913 460



Kamenný olej s glycinem, valeriánou a srdečníkem "Antistres"
Doporučeno ke snížení nervové podrážděnosti, normalizaci spánku.
Glycin snižuje psycho-emoční stres, zvyšuje duševní výkonnost, snižuje závažnost mozkových poruch při ischemické cévní mozkové příhodě a 
traumatickém poranění mozku, snižuje toxický účinek alkoholu a jiných léků, které zpomalují funkci centrálního nervového systému. Jedná se o 
vítanou podporu pro mozek během stresující práce nebo obtížných studií.
Nemá žádné vedlejší účinky, ale nepůsobí okamžitě, nejlepšího efektu dosáhneme při dlouhodobějším užívání.
Kozlík lékařský neboli valeriana má uklidňující účinek, zlepšuje činnost kardiovaskulárního systému a gastrointestinálního traktu. Výzkumy prokázaly, 
že kozlík lékařský může být užitečný při snižování krevního tlaku, snižování tachykardie a pocitu tlaku při stresu.
Srdečník normalizuje srdeční frekvenci, zvyšuje sílu srdečních kontrakcí, má sedativní, hypotenzní, antispazmodické a diuretické vlastnosti.
Bílé mumio (kamenný olej) je vzácná minerální sloučenina těžená v pohoří Altaj, ve které je více než 40 doprovodných mikroelementů vhodných pro 
doplnění chybějících prvků v těle.
PANTOHEMATOGEN maralí panty "Tonus a životní síla"
Doporučeno ke zlepšení výkonu, snížení ospalosti a únavy, posílení imunitního systému.
Hlavní složka – paroží maralů - má výrazný tonizující a adaptogenní účinek, účinně brání rozvoji poruch vnitřních orgánů způsobených chronickým
stresem.
Pantogematogen zvyšuje duševní a fyzický výkon po nemoci, úrazu nebo chirurgickém zákroku, aktivuje obranyschopnost těla a imunitní systém, 
zvyšuje odolnost proti nachlazení a infekčním chorobám, normalizuje spánek, snižuje hladinu cholesterolu v krvi a zlepšuje sexuální funkce.

Pro posílení účinku se navíc doporučuje věnovat pozornost dvěma produktům, které jsou také zahrnuty do programu - pro muže PANTOHEMATOGEN s 
ženšenem pravým "Mužská síla" a pro ženy Kamenný olej s laskavcem ocasatým a kustovnicí čínskou "Navždy mladý".
Jejich úkolem je posílit fyzické a emoční zdraví, zvýšit odolnost těla vůči různým infekcím a virům, zlepšit sexuální aktivitu, obnovit hormonální
rovnováhu a normalizovat krevní tlak a obsah cukru v krvi.
Produkty v tomto programu působí na různé systémy těla, lze je užívat současně ke zvýšení účinku a v opakovaných terapiích.
Použijte svou energii pro lásku a žijte bez starostí a strastí!



Aby neustálé nervové napětí nevedlo k opotřebení důležitých tělesných systémů, je nutné nervový systém jakkoli podporovat: sp ortovat, chodit 
na čerstvý vzduch, užívat podpůrné preparáty. To vše musíme dodržovat současně. Pokud je tělo ve stresujícím stavu, je jeho e nergie vyčerpána 
pod zdravou úroveň, spotřebuje se obrovské množství vitamínů, mikroelementů a aminokyselin. Tyto výdaje bohužel nejsou kompen zovány 
potravinami. Ani běhání, ani ovoce nemůže dostatečně nahradit látky ztracené během stresového období. Nejjednodušší způsob, jak obnovit jejich 
rovnováhu v těle, je užívat je ve formě vitamínů, komplexů aminokyselin a bylinných extraktů.
Rostlinné minerální komplexy na bázi přírodních složek, výtažků a minerálů nejsou návykové a dopomáhají celkové tělesné pohod ě. Nabízíme 
program, který kombinuje dva hlavní produkty, které působí na snížení psycho-emočního stresu a aktivují obranyschopnost těla, posilují imunitní 
systém.

Kamenný olej s glycinem, valeriánou a srdečníkem "Antistres"
Doporučeno ke snížení nervové podrážděnosti, normalizaci spánku.

Glycin snižuje psycho-emoční stres, zvyšuje duševní výkonnost, snižuje závažnost mozkových poruch při ischemické cévní mozkové příhodě a traumatickém poranění mozku, 
snižuje toxický účinek alkoholu a jiných léků, které zpomalují funkci centrálního nervového systému. Jedná se o vítanou podpo ru pro mozek během stresující práce nebo obtížných 
studií.
Nemá žádné vedlejší účinky, ale nepůsobí okamžitě, nejlepšího efektu dosáhneme při dlouhodobějším užívání.
Kozlík lékařský neboli valeriana má uklidňující účinek, zlepšuje činnost kardiovaskulárního systému a gastrointestinálního traktu. Výzkumy pr okázaly, že kozlík lékařský může být 
užitečný při snižování krevního tlaku, snižování tachykardie a pocitu tlaku při stresu.
Srdečník normalizuje srdeční frekvenci, zvyšuje sílu srdečních kontrakcí, má sedativní, hypotenzní, antispazmodické a diuretické vlastnosti.
Bílé mumio (kamenný olej) je vzácná minerální sloučenina těžená v pohoří Altaj, ve které je více než 40 doprovodných mikroelementů vhodn ých pro doplnění chybějících prvků v 
těle.

PANTOHEMATOGEN maralí panty "Tonus a životní síla"
Doporučeno ke zlepšení výkonu, snížení ospalosti a únavy, posílení imunitního systému.
Hlavní složka – paroží maralů - má výrazný tonizující a adaptogenní účinek, účinně brání rozvoji poruch vnitřních orgánů způsobených chronickým stresem.
Pantogematogen zvyšuje duševní a fyzický výkon po nemoci, úrazu nebo chirurgickém zákroku, aktivuje obranyschopnost těla a imunitní systém, zvyšuje odolnost proti 
nachlazení a infekčním chorobám, normalizuje spánek, snižuje hladinu cholesterolu v krvi a zlepšuje sexuální funkce.



Použijte svou energii pro 
lásku a žijte bez starostí 

a strastí!

• Pro posílení účinku se navíc doporučuje věnovat pozornost dvěma produktům, 
které jsou také zahrnuty do programu - pro muže PANTOHEMATOGEN s ženšenem 
pravým "Mužská síla" a pro ženy Kamenný olej s laskavcem ocasatým a kustovnicí 
čínskou "Navždy mladý".

• Jejich úkolem je posílit fyzické a emoční zdraví, zvýšit odolnost těla vůči různým 
infekcím a virům, zlepšit sexuální aktivitu, obnovit hormonální rovnováhu a 
normalizovat krevní tlak a obsah cukru v krvi.

• Produkty v tomto programu působí na různé systémy těla, lze je užívat současně 
ke zvýšení účinku a v opakovaných terapiích.


