
KRK & NOS (viróza)
Extrémně rychlá pomoc při rýmě, škrábání v krku, nachlazení, onemocnění dýchacích cest a také
při střevní viróze. Antibakteriální, antivirové a protiplísňové účinky.
cena: 649,- Kč

KRK & NOS /pro děti/(viróza)
Na rozdíl od verze pro dospělé je zde použitá jiná koncentrace a pro zjemnění doplněno o
hroznový olej.
Extrémně rychlá pomoc při rýmě, škrábání v krku, nachlazení, onemocnění dýchacích cest a také
při střevní viróze. Antibakteriální, antivirové a protiplísňové účinky.
cena: 649,- Kč

PRŮDUŠKY (kašel)
Ideální pomoc a rychlá úleva při akutním kašli - vlhkém, suchém, černém kašli a také při
chronickém kašli.
Směs má antibakteriální, protizánětlivé a antivirové účinky, zároveň rozpouští hlen a usnadňuje
vykašlávání.
cena: 779,- Kč

PRŮDUŠKY / pro děti/(kašel)
Na rozdíl od verze pro dospělé je zde použitá jiná koncentrace a pro zjemnění doplněno o
hroznový olej.
Ideální pomoc a rychlá úleva při akutním kašli - vlhkém, suchém, černém kašli a také při
chronickém kašli.
Směs má antibakteriální, protizánětlivé a antivirové účinky, zároveň rozpouští hlen a usnadňuje
vykašlávání.
cena: 779,- Kč

IMUNITNÍ SYSTÉM
Mimořádně účinné posílení a nastartování imunitního systému. Působí přímo v tenkém střevě,
kde imunitní systém sídlí. Díky svým účinkům zbavuje tělo přemnožených patogenů v trávicím
traktu, které oslabují imunitní systém.
cena: 649,- Kč

IMUNITNÍ SYSTÉM /varianta pro děti/
Na rozdíl od verze pro dospělé je zde použitá jiná koncentrace a pro zjemnění doplněno o
hroznový olej.
Mimořádně účinné posílení a nastartování imunitního systému. Působí přímo v tenkém střevě,
kde imunitní systém sídlí. Díky svým účinkům zbavuje tělo přemnožených patogenů v trávicím
traktu, které oslabují imunitní systém.
cena: 649,- Kč

DÝCHACÍ CESTY (koronaviry)
Posiluje imunitní systém, zabraňuje propuknutí virového onemocnění, má protizánětlivý,
antivirový a antiseptický účinek. 
cena: 779,- Kč

PYLOVÁ SEZONA
Rychlé a 100% přírodní tlumení alergických projevů u dětí i dospělých (kýchání, kašel, ztížené
dýchání, výtok z nosu, ucpaný nos, svědění/slzení očí, svědění kůže, oteklé rty nebo jazyk)
cena: 649,- Kč

 

ESENCIÁLNÍ OLEJE
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MOČOVÉ CESTY
Přináší rychlou úlevu při při zánětu močových cest. Má protizánětlivé účinky, působí proti
bakteriím způsobujícím záněty močových cest (včetně bakterie E.coli).
cena: 779,- Kč

ŽALUDEK
Rychlá a účinná pomoc při akutních i dlouhodobých trávicích obtížích, křečích, průjmech a
nadýmání, zvracení.
cena: 649,- Kč

JÁTRA
Účinná kůra na detoxikaci jater a regeneraci jaterních buněk. Játra jsou filtrem v našem
těle, je nezbytné tento filtr pravidelně čistit - detoxikovat. Také při nálezech steatozy a
cirhózy jater.
cena: 779,- Kč

.ZA JÍDLEM (tečka za jídlem)
Rychlé a 100% přírodní tlumení chuti k jídlu a chuti na sladké. Podávat po jídle.
cena: 649,- Kč

PSYCHIKA
Vrací emoční rovnováhu, zklidňuje a odstraňuje úzkost.
Přináší psychické i fyzické uvolnění během dne i noci 100% přírodní cestou.
Pomáhá při krátkodobém i chronickém stresu, psychickém napětí, při nespavosti a
neklidném spánku.
cena: 649,- Kč

STŘEVA - set denních a nočních kapek
Kúra, která zbavuje tělo mykóz a kvasinkových nemocí. Působí přímo v tenkém
střevě, kde se plísně rozmnožují a dále se krví šíří do ostatních orgánů. 
Plísňová onemocnění kůže a nehtů, respirační plísňová onemocnění, vaginální mykózy,
tvorba lupů.
cena za set: 1169,- Kč

OREGANO 50%
Oreganový olej má silné antibakteriální, antimykotické, antiparazitární a antivirové účinky.
Obsahuje karvakrol – jedno z nejúčinnějších přírodních antibiotik, které nezanechávají v
těle stopy jako průmyslově vyráběná antibiotika.
cena: 779,- Kč

DĚTSKÁ LÉKÁRNIČKA-set 3 olejů (PRŮDUŠKY, IMUNITNÍ SYSTÉM, KRK & NOS,)
Dětské variace olejů pro ty nejčastější zdravotní problémy dětí, které se pohybují v dětském
kolektivu.
cena za set: 2077,- Kč

KOPŘIVKA
přináší okamžitou úlevu při alergickém podráždění pokožky sluncem, potravinami či
hmyzem. Určeno k zevnímu použití.
cena 649,- Kč
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Stimuluje a obnovuje metabolické procesy v buňkách.
Vysoce účinný při:
- herpetických infekcích, kožních infekcích, včetně rezistentních stafylokokových infekcí
- onemocněních plic, horních cest dýchacích, virózách a plicní tuberkulóze
-  zánětu žaludku, střeva a žlučníku
- nehojících se ránách, bércových vředech, dekubitech, popáleninách a jizvách
- stimulaci imunity
Pravá sibiřská cedrová pryskyřice, rozpuštěna v panenském cedrovém oleji a připravená
podle staré Sibiřské receptury.
cena: 1 799,-Kč

 

ELIXÍR ŽIVOTA 

5% CBD OLEJ
CBD se v této koncentraci obvykle využívá při:
-Problémech se soustředěním
-Úzkostných stavech
-Stresu
-Nespavosti
cena: 649,- Kč

10% CBD+2,5% CBG OLEJ
CBD se v této koncentraci obvykle využívá při:
- Kožních problémech
- Tlumení zánětu v těle
- Zmírnění depresivních stavů
cena: 1 499,- Kč

15% CBD OLEJ
CBD se v této koncentraci obvykle využívá při:
- Akné
- Akutní bolesti hlavy a zad
- Artritidě
- Depresi
- Metabolickém syndromu
cena: 1 299,- Kč

25% CBD OLEJ
CBD se v této koncentraci obvykle využívá při:
- Menstruační bolesti
- Bolesti kloubů
- Gynekologickém zánětu
- Těžších formách depresí
- Panické atace
cena: 1 799,- Kč

 

CBD OLEJE

- Crohnově nemoci
- Ulcerózní kolitidě
- PMS
- Ponámahové bolesti svalů
- Stresu

- Fibromyalgii
- Svalových spasmech 
- Parkinsonově nemoci
- Alzheimerově demenci

-Tenzních bolestech hlavy
-Chronickém únavovém syndromu
-Vedlejších účincích chemoterapie
-Osteoporóze 

-Podpoře imunity
-Žaludečních problémech a bolestech
-K navození pocitu celkové pohody
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Je více než kolagen.
Pro každou skupinu uživatelů zvlášť navržená unikátní směs vitamínů, minerálů a
bioaktivních látek spolu s nejkvalitnějším kolagenem tak, aby jednotlivé složky potencovali
svůj vzájemný účinek.
Zcela nová úroveň přínosu pro vaše zdraví a sportovní výkony.

 

KOLAGENOVÝ KOMPLEX

BEAUTY CARE
Zkrášlující, 100% mořský kolagen komplex sestaven lékaři pro věk 25+.
cena: 1 799,- Kč

YOUNG LOOK
Omlazující, 100% mořský kolagen komplex sestaven lékaři pro věk 35+.
cena: 1 799,- Kč

FOREVER YOUNG
Regenerační, 100% hovězí kolagen komplex sestaven lékaři pro věk 45+.
cena: 1 799,- Kč

MOTION & POWER
Povzbuzující a regenerační 100% hovězí kolagen komplex sestaven lékaři pro sportovce a
aktivní lidi.
cena: 1 799,- Kč

CHAMPION JUNIOR
Dětská kloubní výživa pro období růstu a dospívání. Obzvlášť potřebná u intenzivně
sportujících dětí a při potravinových intolerancích.
cena: 1699,- Kč

 

Materiál pro interní účely - školící materiál


