
Z DARŮ 
ZEMĚ

tajemné a mystické Altaje



Jelen 
maral

Slzy skal - bílé 
mumio

Tonus a životní 
síla

Mužská síla

Ženská krása

Antioxidant Antistres Detox Dobrý 
zrak

Navždy 
mladý

Radost z 
pohybu

Štíhlé tělo



Pantohematogen je v čínské a tibetské medicíně znám 
již více než 4000 let. Věří se, že parohy maralů zvyšují 
vitalitu člověka, dodávají tělu energii, zlepšují sexuální 
funkce a normalizují činnost zažívacího traktu a 
nervového systému. Parohy altajských maralů jsou 
považovány za zvláště cenné, protože příroda Altaje je 
bohatá na unikátní léčivé rostliny, které pro ně slouží 
jako potrava.



VTOITAMIN C.
"TONUS A ŽIVOTNÍ SÍLA"

VITAMIN C



"MUŽSKÁ SÍLA" — NEJEN PRO MUŽE

   PRO VŠECHNY, PROTI ÚNAVĚ, 
ANEMII. 
   KDO VYKONÁVÁ MONOTÓNNÍ PRÁCI  
         NEBO UDRŽUJE DLOUHO 
SOUSTŘEDĚNÍ 
   (U PÁSU, ŘIDIČI, LETCI, LÉKAŘI...)

             5 ÚČINKŮ ŽENŠENU:

                  ADAPTOGENNÍ
                  ZAHÁNÍ ÚNAVU
                  POMÁHÁ S HUBNUTÍM
                  ZLEPŠUJE LIBIDO A EREKCI
                  ZAHÁNÍ KOCOVINU



ŽENSKÁ KRÁSA - JE PŘEDEVŠÍM ZDRAVÁ KRÁSA.
Zlepšuje náladu, GIT, KV systém, gynekologii, 

výkon.

Jerlín 
japonský

Hruštice jednostranná

Rozchodnice růžová



    DETOXIKACE ORGANISMU
Sylimarin z ostropestřece 
m.

Měsíček zahradní Semena tykve



DOPORUČUJI: 12 – TI TÝDENNÍ 
DETOXIKAČNÍ KÚRU

0. - 2. týden: pozvolna se 
spouští detoxikační 
procesy. Své trávení 

uslyšíte, ucítíte pohyb žluče 
žlučovody. Začínají se 

uvolňovat přebytečné tuky. 
Nebojte se dyskomfortu – je 

přechodný a brzy ustane.

3. - 4. týden: trávení se 
harmonizuje, pocítíte příliv 

energie. Ustupuje 
malátnost, bolesti hlavy, 
podrážděnost. Ustupují 

záněty a zmírňují se 
příznaky alergií. Čistí se GIT 

- lépe vstřebáváte živiny.

6 týdnů: pokles cholesterolu 
a změny jsou viditelné na 

venek: vaše pleť je čistější, 
oči zářivější.

8. - 9. týden: regenerace je v 
plném proudu. Pozitivní 
změny nálady i vzhledu.

12 a více týdnů: zdravá 
játra, testy ok, redukce 

hmotnosti bez jo-jo efektu.. 
Proběhla rgnr. membrány 

jaterních buněk



ANTIOXIDANT
Modřín dahurský - taxifolin

Zmírňuje příznaky alergií



ANTISTRE
S

Kozlík lékařskýsrdečník

Kamenný olej – slzy 
skal



•Kamenný olej (mumio) – minerální 
sloučenina bílo-žluté až krémové 
barvy, která se tvoří na povrchu 
hornin. Na území pohoří Altaje jsou 
zaznamenány nejbohatší 
ložiska. Obsahují mnoho 
mikroelementů, jako je hořčík, 
vápník, fosfor, síra, draslík, křemík, 
jód a další. Tento produkt, 
pocházející z hor, je snadno 
rozpustný ve vodě. Má dobrý vliv na 
všechny metabolické procesy v 
těle, čistí krev, odstraňuje toxiny a 
omlazuje celý organismus.



DOBRÝ ZRAK, ÚNAVA OČÍ

borůvka Světlík lékařský

Zlepšuje šeroslepost a ostrost 
zraku

Borůvka Světlík lékařský

Tlumí oční záněty



"NAVŽDY MLADÝ"
S NESMRTELNÝM LASKAVCEM A GOJI

Laskavec ocasatý Kustovnice čínská

Kliknutím vložíte text.

Laskavec je tradičně používán v boji proti svědění, průjmu, 
úplavici, ekzémům, silné menstruaci a krvácení z 
konečníku. Neobsahuje lepek, ale přitom je bohatý 
na proteiny, minerály, vitaminy a stopové prvky. Je tudíž 
kvalitní potravinou pro osoby postižené břišními chorobami 
nebo alergiemi na cereální bílkoviny.



RADOST  Z  POHYBU

Pryskyřice z kadidlovníku 
- boswellie 

Vrba bílá



ŠTÍHLÉ TĚLO

Zázvor Kustovnice čínská Zelená káva



Produkty z čisté přírody Altaje, pro Českou 
republiku

S vysokou bioaktivitou.
Za rozumnou cenu — dostupné pro všechny.

Balení v kapslích na měsíc pro pohodlné užití — 1 kapsle 
ráno.
Řada Pantohematogen — energie: (3) — 399 Kč
Řada s bílým mumiem (kamenný olej), (7) — 379 Kč



PŘÍJEMNÝ 
DOPLNĚK: 

PLEŤOVÉ KRÉMY 
BEZ 

ŠKODLIVÝCH 
INGREDIENCÍ ZA 

DOSTUPNOU 
CENU

Denní krém 50 ml za 299 
Kč

Noční krém 50 ml za 299 
Kč



 Změkčuje  
- Vyživuje 
Hydratuje 
Uklidňuje 
Vyhlazuje 

Udržuje turgor 
pleti 

Koriguje 
příznaky stárnutí 

Obsahuje 
minerální UV filtr 

Složení denního krému:

Velvet extrakt — vvyživující aminokyseliny, 
stimulace procesu tvorby nových buněk
Urea — hydratační prostředek, antiseptikum
Exopolysacharid z planktonu — zpevňuje a 
obnovuje pružnost
Jojobový olej — aktivuje tvorbu elastinu a 
zesvětluje
Vachta třílistá — zlepšuje syntézu kolagenu
Komplex extraktů z jitrocele, chmelu, 
heřmánku a třezalky — mají vliv na tonus, 
hojení pokožky. Působí proti svědění a 
podráždění.



Určeno pro pleť všech 
typů
Uklidňuje
Vyživuje
Obnovuje turgor pleti
Obnovuje elasticitu
Koriguje kontury obličeje
Působí proti změnám 
zposobeným stárnutím

Složení krému:
Velvet extrakt

Urea
Exopolysacharid

Jojobový olej
Výtažek vachty třílisté

Komplex extraktů ze skořice, 
rakytníku, amarantu a lípy. Působí jako 

antioxidant, vitaminizuje a uklidňuje.



Nevíte si rady s výběrem 
přípravku?

Pomohu Vám. Jsem certifikovaným 
poradcem pro komplementární medicínu s 
dlouhodobou praxí. 

Telefon :  731 913 460, email: skusova@seznam.cz 
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