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Antioxidanty a vitamínyProdukty 
prispievajúce

 k starostlivosti 
o vaše zdravie 

Tablety s extraktom kurkumy, vitamí-
nom C a selénom. Výživový doplnok. 

Curcuma BCM-95® je 100% čistý ex-
trakt z kurkumy s vysokouu biologickou 
dostupnosťou a bioaktivitou. Kurkuma 
sa používa po stáročia v ayurvédskych 

a čínskych liečebných metódach. Za jej najaktívnejšiu zložku sa po-
važuje hlavný kurkuminoid kurkumín. V extrakte kurkumy BCM-95® 
je kurkumín formulovaný s esenciálnymi olejmi kurkumy, vrátane 
(Ar)-turmerónu. Synergizmus tejto štandardizovanej kombinácie 
dokázateľne zlepšuje biologickú dostupnosť. Vedecké štúdie uka-
zujú, že kurkumín môže mať antioxidačné a protizápalové účinky.

ViItamín C i selén prispievajú k správnemu fungovaniu imunitné-
ho systému a k ochrane buniek pred oxidačným stresom.

  Vedecky študovaný extrakt  
        kurkumy BCM-95®

  Vinikajúca vstrebateľnosť 

  Synergicky účinkujúce zložky

  CURCUMA TABS

  Imunoaktívna formula

  Pokročilá biomodulácia

  Unikátny vitamínový matrix

Jedinečná kombinácia vitamínov D3 a K2. 
Vitamín D3 prispieva k správnemu fungo-
vaniu imunitného systému. Najmä v zime, 
pri jeho prirodzenom nedostatku, je dôležité 
jeho doplnenie, aby vás chránil a udržoval 
vitálnymi.

Vitamín D3 prispieva aj k správnemu vstre-
bávaniu/využitiu vápnika a k udržaniu zdra-

vých kostí a zubov. Vitamín K2 zabezpečuje, aby sa vápnik zabudoval 
na správnom mieste a prispieva tak k udržaniu zdravých kostí. 

Kapsule s extraktom zo živice kadidlov-
níka, bohatým na boswelliové kyseliny.  
V indickej Ayurvedskej medecíne sa už 
vyše 5000 rokov používa živica kadid-
lovníka  pri reumatických ochoreniach, 
artritíde, pri potiažoch svalového  cha-
rakteru a kĺbov. 

  Koncentrovaný extrakt z Boswellia

  100% prírodný a čistý 

  Prémiová kvalita

  BOSWELLIA

  D3K2 WINTER VITAMINS

PREHĽAD PRODUKTOV 
AONE HEALTHCARE

  ACTIVE SHIELD
  Vysoko funkčná forma beta-glukánov 

  Koncentrovaná koloidná formula

  Biomodulatívny efekt

 Obohatené o vitamíny a minerálne látky

    Skvelá osviežujúca chuť

Active Shield  - koncentrát na prípravu nápo-
ja so zmesou beta-glukánov, s 10 vitamínmi, 
najmä vitamínom C, a minerálnymi látkami. 
Sladené fruktózo-glukózovým sirupom a gly-
kozidmi steviolu. Vitamíny C, B6, B12, A a 
folát prispievajú k správnemu fungovaniu imu-
nitného systému. 

Naviac vitamín C prispieva: 
• k udržaniu správneho fungovania imunitné-

ho systému počas a po intenzívnej telesnej 
námahe

• k ochrane buniek pred oxidačným stresom
• k zníženiu vyčerpania a únavy

B-Vit>Complex - výživový doplnok. 
Tablety s komplexom vitamínov B, po-
silneným ich prírodnými zdrojmi – ria-
sou spirulínou a pivnými kvasnicami.

Vitamíny B a ich niektoré 
úlohy v našom organizme:
• k správnej látkovej premene dôležitej 

pre tvorbu energie prispievajú biotín, 
kyselina pantoténová,   niacín, ribofla-
vín, tiamín, vitamíny B12 a B6 

• k správnej látkovej premene makronutrientov prispieva biotín 
• k normálnej látkovej premene bielkovín a glykogénu prispieva vita-

mín B6  
• k správnemu fungovaniu nervového systému prispievajú biotín, nia-

cín, riboflavín, tiamín, vitamíny B12 a B6  
• k správnej funkcii psychiky prispievajú biotín, folát, niacín, tiamín, vi-

tamíny B12 a B6  
• k správnemu fungovaniu imunitného systému prispievajú folát a vi-

tamín B12  
• k zníženiu vyčerpania a únavy prispieva folát, kyselina pantoténová, 

niacín, riboflavín, vitamín B12 a B6  
• k zdravej duševnej výkonnosti prispieva kyselina pantoténová  
• k správnej tvorbe červených krviniek prispievajú vitamíny B12 a B6 
• k udržaniu zdravých červených krviniek prispieva riboflavín 
• k správnej funkcii srdca prispieva tiamín 
• k ochrane buniek pred oxidačným stresom prispieva riboflavín 

B-VIT>COMPLEX
  Vitamíny radu B

  Spirulina

  Pivné kvasnice
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ARGIMMUNE

  Imunita

  Prekrvenie

  Regenerácia

  Imunita

Výživový doplnok. Nápojový 
práškový koncentrát s 
arginínom a vitamínom C. 
Obsahuje sladidlo glykozidy 
steviolu.

Známe faktá o aminokyseline arginín:
• posilňuje imunitný systém
• urýchľuje  hojenie rán
• rozširuje cievy
• zvyšuje ukladanie glykogénu
• zlepšuje prekrvenie svalov (4-8 g 1 hodinu pred tréningom)
• veľmi potrebný pre degradáciu amoniaku v počiatočnej 

regeneračnej fáze po intenzívnej fyzickej námahe
• podporuje erektilnú funkciu u mužov - 3-6 g na lačný žalúdok 

hodinu pred sexom

Vitamín C prispieva 
• k správnemu fungovaniu imunitného systému
• k udržaniu správneho fungovania imunitného systému počas 

intenzívnej telesnej námahy a po nej.
• k ochra ne buniek pred oxidačným stresom
• k zníženiu vyčerpania a únavy
• k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii krvných ciev

Výživový doplnok. Tablety s obsahom 250 
mg vitamínu C, vitamínu D3, zinkom 
a selénom, ktoré spolu prispievajú k 
správnemu fungovaniu imunitného systému.

Vitamín C prispieva 
• k správnemu fungovaniu imunitného 

systému
• k udržaniu správneho fungovania 

imunitného systému počas intenzívnej 
telesnej námahy a po nej.

• k ochra ne buniek pred oxidačným stresom
• k zníženiu vyčerpania a únavy
• k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej 

funkcii krvných ciev

Vitamín D3 prispieva aj k správnemu vstrebávaniu/využitiu vápnika a k udr-
žaniu zdravých kostí a zubov. 

Selén a Zinok chráni bunky pred oxidatívnym poškodením

   Q10 + ALA FUSION

Výživový doplnok. Kapsulky s 
antoxidantami  koenzýmom Q10, 
kyselinou α-lipoovou a olivovými 
polyfenolmi, najmä oleuropeínom.
Koenzým Q10 a kyselina α-lipoová 
sú životne dôležité kofaktory nášho 
metabolizmu ako aj kľúčové látky 
pri získavaní energie z našej potravy. 
Nezávisle od ich funkcie ako 
koenzýmy, vlastnia obidve látky vysoký 

antioxidačný potenciál aj schopnosti riadiť nadradené regulačné 
systémy prísunu a využitia energie. Toto sú práve tie vlastnosti, ktoré 
vedú k žiadaným synergizmom pri udržaní zdravého srdca a krvného 
obehu, zdravej látkovej premeny ako aj zdravého nervového systému. 

Nedostatok koenzýmu Q10 môže byť spôsobený zlou výživou, 
nefungujúcou biosyntézou, vysokou spotrebou koenzýmu Q10 
organizmom alebo kombináciou všetkých troch možností.

Q10 + ALA Fusion ako suplement s koenzýmom Q10, má 
vynikajúcu vysokú vstrebateľnosť. Je to umožnené tzv. molekulárnym 
zakapslovaním. Znamená to, že každá molekula koenzýmu sa 
nachádza v akomsi ochrannom cyklodextrínovom košíčku, z 
ktorého je v tráviacom trakte  koenzým Q10 uvoľnený s možnosťou 
následného vstrebania.

  zakapsulovaný koenzým Q10

  Kyselina alfa-lipoová

  Polyfenoly z olív

DAILY A-Z>VITAMINS

IMMUNO C PLUS

  Vitamíny a minerálne látky

  Perfektne vyvážený pomer

  Pre vitalitu

DAILY A-Z>VITAMINS - Výživový 
doplnok. Tablety s komplexom vitamí-
nov a minerálnych látok. Denná dáv-
ka 2 tablety obsahuje 13 dôležitých 
vitamínov v množstve 100% denného 
referenčného príjmu odporúčaného 
Európskou úniou pre dospelých. Ten-
to komplex dopĺňajú minerálne látky, 
najmä prvky kovov v dennej dávke v 
množstve 41%-50% odporúčaného 
denného príjmu. 


