
kde příroda 
uzdravuje

Přehled 
produktů



S úctou k přírodě a čistým 
úmyslem nám bylo umožněno 
vytvořit mimořádně účinný 
a nadčasový koncept pro 
regeneraci těla a vyrovnanost 
mysli. Lidský organismus 
vnímáme jako jeden celek. 
V něm neexistuje ani zdraví, 
ani nemoc. Pouze harmonie 
a disharmonie. Hledáme 
příčiny vychýlení z rovnováhy 
a jemným ovlivňováním 
navracíme tělu přirozenou sílu 
a vitalitu.

Kde příroda 
uzdravuje

Všechny naše produkty jsou vyrobeny s hlubokou 
odpovědností a využitím nejnovějších poznatků 
fytoterapie, aromaterapie, homeopatie a s respektem 
k principům tradiční čínské medicíny.

Základ nabídky tvoří jedinečné produkty vyvinuté podle 
vysoce efektivní metody Regenerace v Pentagramu®. 
Pět přípravků, které reprezentují pět základních elementů: 
Dřevo, Oheň, Zemi, Kov a Vodu. Přestože každý z produktů 
je zaměřený na určité oblasti lidského organismu, jako celek 
se vzájemně doplňují, vyrovnávají a společně vytvářejí 
systém pro účinnou regeneraci těla. 

Jsme přesvědčeni, že výjimečnost našich výrobků si 
zasluhuje i výjimečný způsob, kterým se dostávají do rukou 
zákazníků. Prostřednictvím Klubů Energy vytváříme prostor, 
který umožňuje dokonale využít a rozvinout jejich potenciál, 
pochopit rozsah potřeb našich klientů a nabídnout dostatek 
času a místa pro vzájemnou synergii. 

Respektujeme čas a nasloucháme. Hledáme příčiny, 
abychom mohli nabízet dlouhodobě efektivní řešení. 
Zaměřujeme se na kvalitní diagnostiku, správné určení 
terapie i následnou péči. 
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REGALEN

Pentagram® bylinných koncentrátů 
je základním pilířem naší nabídky. 
Je založen na celostním přístupu 
k člověku, který respektuje, že tělo 
a mysl jsou navzájem propojeny. 
Vychází z prastaré teorie jin-jangu 
a pěti prvků, do které jsou vloženy 
nejnovější poznatky moderní vědy.
Přípravky účinkují v lidském 
organismu ve dvou hlavních úrovních. 
Prostřednictvím fytoterapie přímo 
ovlivňují jednotlivé tělesné orgány, 
zatímco homeopatické složky 
působí na řídící podkorová centra 
v mozku a ovlivňují samotnou 
příčinu onemocnění.

Pět bylinných koncentrátů je složeno tak, aby korespondovaly 
s energií pěti základních přírodních prvků a napomáhaly uvést 
všechny životní pochody v těle do rovnovážného stavu:  
Regalen – Dřevo, Korolen – Oheň, Gynex – Země, Vironal – Kov, 
Renol – Voda.

Pentagram® 
bylinné koncentráty

KOROLEN GYNEX VIRONAL RENOL
Charakteristika výrobku:  
bioinformační bylinný koncentrát 
Obsah: 30 ml

››  DETOXIKACE *
››  JÁTRA A ŽLUČNÍK **
››  ZAŽÍVÁNÍ A STŘEVNÍ TRAKT ***
››  POKOŽKA ****

Užití: V rámci Regenerace 
v Pentagramu® náleží Regalen 
k prvku Dřevo. Účinné složky jeho 
extraktu podporují detoxikaci/
očistu organismu* (jitrocel 
kopinatý), normalizují funkci jater 
a žlučníku** (řepík lékařský), 
trávení a střevního traktu*** 
(jitrocel kopinatý). Mochna 
nátržník podporuje zdravý stav 
pokožky****.
K docílení většího účinku 
doporučujeme kombinovat Regalen 
s krémem Protektin z Pentagramu® 
terapeutických krémů.



KOROLEN GYNEX VIRONAL RENOL
Charakteristika výrobku:  
bioinformační bylinný koncentrát 
Obsah: 30 ml

››  SRDEČNĚ-CÉVNÍ SYSTÉM *
››  KREVNÍ TLAK **
››  MOZEK ***
››  DUŠEVNÍ ROVNOVÁHA ****

Užití: V rámci Regenerace 
v Pentagramu® náleží Korolen 
k prvku Oheň. Účinné složky 
jeho extraktu podporují funkci 
kardiovaskulárního (srdečně-
-cévního) systému* (třezalka 
tečkovaná) a cévní soustavy 
(jírovec maďal). Lapacho normalizuje 
krevní tlak**, česnek setý ovlivňuje 
hladinu cholesterolu. Jinan 
dvoulaločný udržuje normální  
činnost mozku*** a duševní 
rovnováhu****.  
K docílení většího účinku 
doporučujeme kombinovat Korolen 
s krémem Ruticelit z Pentagramu® 
terapeutických krémů.

Charakteristika výrobku:  
bioinformační bylinný koncentrát 
Obsah: 30 ml

››  HORMONÁLNÍ SYSTÉM *
››  ŠTÍTNÁ ŽLÁZA **
››  REPRODUKČNÍ SYSTÉM ***
››  PREMENSTRUAČNÍ  

A MENOPAUZÁLNÍ  
KOMFORT ****

Užití: V rámci Regenerace 
v Pentagramu® náleží Gynex 
k prvku Země. Účinné složky jeho 
extraktu harmonizují hormonální 
systém* a normalizují činnost 
štítné žlázy** (chaluha bublinatá), 
udržují dobrý stav reprodukčního 
systému*** (lékořice lysá) a zajišťují 
premenstruační (mochna husí) 
a menopauzální komfort****  
(jetel luční). Fenykl obecný 
podporuje normální trávení, 
lékořice lysá přispívá k duševnímu 
zdraví a klidu. 
K docílení většího účinku 
doporučujeme kombinovat Gynex 
s krémem Cytovital z Pentagramu® 
terapeutických krémů.

Charakteristika výrobku:  
bioinformační bylinný koncentrát 
Obsah: 30 ml

››  IMUNITNÍ SYSTÉM *
›› DÝCHACÍ ÚSTROJÍ **
››  ZAŽÍVÁNÍ ***
››  POKOŽKA ****

Užití: V rámci Regenerace 
v Pentagramu® náleží Vironal k prvku 
Kov. Účinné složky jeho extraktu 
podporují imunitní systém* 
(divizna velkokvětá), zajišťují zdraví 
dýchacího ústrojí ** (lípa srdčitá), 
zažívání*** (benedikt lékařský) 
a pokožky**** (lékořice lysá).
K docílení většího účinku 
doporučujeme kombinovat Vironal 
s krémem Droserin z Pentagramu® 
terapeutických krémů.

Charakteristika výrobku:  
bioinformační bylinný koncentrát 
Obsah: 30 ml

››  MOČOVÉ  CESTY – LEDVINY *
››  PROSTATA **
››  KLOUBY A CHRUPAVKY ***
››  POKOŽKA ****

Užití: V rámci Regenerace 
v Pentagramu® náleží Renol 
k prvku Voda. Účinné složky jeho 
extraktu udržují zdraví močových 
cest a ledvin* (jehlice trnitá) 
a prostaty** (vrbovka malokvětá). 
Zajišťují pohyblivost kloubů 
a chrupavek*** (lopuch větší) 
a udržují zdraví pokožky**** 
(lopuch větší).
K docílení většího účinku 
doporučujeme kombinovat Renol 
s krémem Artrin z Pentagramu® 
terapeutických krémů.



PROTEKTIN KRÉM

Nadstavbou bylinných koncentrátů 
je pět bioinformačních krémů 
Pentagramu®, které rovněž odpovídají 
energiím pěti prvků: Protektin – Dřevo, 
Ruticelit – Oheň, Cytovital – Země, 
Droserin – Kov, Artrin – Voda.
Pečlivě vyladěná kompozice obsahuje 
výjimečných 50 % bylinného 
extraktu a vysoký podíl výživných 
a ochranných látek. Důležitou součástí 
je třetihorní termální voda, humáty 
se silným protizánětlivým účinkem 
a výtažky ze vzácných pryskyřic 
(myrha, kadidlo, Croton lechleri), jež 
zajišťují maximální regenerační efekt.

Krémy Pentagramu® jsou výjimečné nejen svým složením, 
ale i možnostmi terapeutického využití. Snadno pronikají 
do hlubších vrstev pokožky a odtud do tkání. Pozitivně tak 
ovlivňují nejen samotnou pokožku, ale prostřednictvím 
energetických drah i hluboko uložené orgány a jejich soustavy.

Pentagram® 
regenerační krémy

RUTICELIT KRÉM CYTOVITAL KRÉM DROSERIN KRÉM ARTRIN KRÉM
Charakteristika výrobku:  
bioinformační regenerační krém
Obsah: 50 ml

››  ALERGICKÉ KOŽNÍ REAKCE,  
PLÍSNĚ, EKZÉMY

››  TRÁVICÍ POTÍŽE, NADÝMÁNÍ
››  PRUŽNOST ŠLACH  

A VAZIVOVÝCH ÚPONŮ
››  PODPORUJE FLEXIBILITU  

A SPOKOJENOST

Užití: Krém Protektin se používá 
při problémech s játry, žlučníkem, 
žaludkem, slezinou a slinivkou. 
Tento regenerační krém má 
silný antiseptický, protizánětlivý, 
prokrvovací a čisticí efekt.  
Je velmi vhodný na ekzematickou 
a problematickou pokožku se 
sklonem k tvorbě vyrážek, zejména 
při akné, lupénce, lišejích, oparech, 
alergických vyrážkách, zánětlivých 
stavech kůže a při špatně se hojících 
ranách. Zklidňuje svědění kůže 
a preventivně brání rozvoji plísní. 
Pomáhá při bolestech šlach, jejich 
namožení nebo úrazech. Zlepšuje 
činnost hlasivek.



RUTICELIT KRÉM CYTOVITAL KRÉM DROSERIN KRÉM ARTRIN KRÉM
Charakteristika výrobku:  
bioinformační regenerační krém
Obsah: 50 ml

››  KŘEČOVÉ ŽÍLY, HEMOROIDY, 
POPRASKANÉ ŽILKY

››  POPÁLENINY, OPRUZENINY, 
BÉRCOVÉ VŘEDY

››  SVALOVÁ I PSYCHICKÁ ÚNAVA, 
BOLESTI HLAVY A ZÁNĚTY NERVŮ

››  PODPORUJE AKTIVITU  
A RADOST ZE ŽIVOTA

Užití: Ruticelit se používá při cévních
onemocněních, jako jsou záněty žil,
bércové vředy, při hemoroidech,
výronech, proleženinách, při 
nedostatečném periferním prokrvení, 
trombózách, dále při zhmožděninách, 
zlomeninách, lomivosti jemných 
cévních kapilár na obličeji i po těle. 
Mírní následky a urychluje regeneraci 
po nadměrném opalování. Lze jej 
doporučit při nedostatečném
cévním oběhu, pro osvěžení cév 
nohou po dlouhém stání, při napětí 
v lýtkách nebo při těžkých  
unavených nohách. Rostlinné látky
působí na některé druhy plísní.
Využívá se také při sportu.

Charakteristika výrobku:  
bioinformační regenerační krém
Obsah: 50 ml

››  REGENERACE, HOJENÍ  
A OMLAZENÍ KŮŽE

››  HORMONÁLNÍ SYSTÉM,  
ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

››  PODPORUJE EMPATII  
A HARMONII

Užití: Cytovital je vhodný pro výživu 
buněk pokožky a pro její regeneraci.
Vykazuje silné antivirové, 
antiseptické, protiplísňové 
a protinádorové účinky. Je vhodný 
hlavně k omlazení pokožky a pro 
regeneraci a detoxikaci buněk,
při silném poškození kůže 
(např. jizvami, ránami, odřeninami,
celulitidou, různým zářením, ohněm,
plísněmi, záněty a opary). Dále se
doporučuje při uzlinách v prsou,
v klimakteriu a při problémech
s hormonálním systémem. Podpůrně
se hodí u vitiliga, sklerodermie
a k regeneraci tkání ozařovaných 
onkologických pacientů. Je vhodný 
pro podporu činnosti vaječníků 
a štítné žlázy. Aplikuje se zevně
při cystách a svědivosti pokožky.

Charakteristika výrobku:  
bioinformační regenerační krém
Obsah: 50 ml

›  ONEMOCNĚNÍ HORNÍCH  
I DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST

››  CHŘIPKY, ANGÍNY, DUTINY,  
BLOKÁDY KRČNÍ PÁTEŘE

››  DĚTSKÉ INFEKČNÍ NEMOCI
››  EKZÉMY, AKNÉ, SUCHÁ KŮŽE
››  PODPORUJE KURÁŽ A VITALITU

Užití: Krém Droserin je vhodný pro 
harmonizaci energetických drah  
při chřipkách, angínách, nachlazení, 
sinusitidách, nastuzení čelních dutin, 
při kašli, bolestech v oblasti srdce,  
při některých mikrobiálních 
a plísňových onemocněních kůže 
a bércových vředech. Aplikuje se 
u zánětů jater, žaludku, tenkého 
a tlustého střeva, při snížené imunitě, 
u problémů s plícemi, průduškami 
a dýcháním, ztráty čichu a také při 
zánětech středního ucha. Osvědčil se 
i u bolestí krční a hrudní části páteře, 
ramen a úponů klíčních kostí.

Charakteristika výrobku:  
bioinformační regenerační krém
Obsah: 50 ml

›  ÚRAZY A BOLESTI, HOJENÍ RAN, 
ZÁNĚTLIVÉ STAVY

››  LYMFATICKÝ SYSTÉM,  
DNA, REVMA

››  PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ  
S POHYBOVÝM APARÁTEM

››  PODPORUJE JISTOTU  
A CHUŤ DO ŽIVOTA

Užití: Komplex látek obsažených
v Artrinu lze využít při bolestech
a zánětlivých stavech kloubů,
svalů a šlach, při revmatismu,
bolestech páteře a krčního svalstva,
poruchách lymfatického systému, 
u únavy, nedostatečného prokrvení 
končetin a dalších pohybových 
obtíží. Používá se při dně, 
migrénách, bolestech v kříži, zubů 
a po obrnách. Je vynikající při 
kinetózách a nadýmání. Je vhodný 
k regeneraci kostí po zlomeninách, 
zhmožděninách a zánětech svalů, 
šlach a nervů. Krém lze také aplikovat 
při problémech s ledvinami, 
močovým měchýřem a prostatou.
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STIMARAL KING KONG RELAXIN

Ostatní a solitérní bylinné 
koncentráty

Charakteristika výrobku:  
bioinformační bylinný koncentrát
Obsah: 30 ml

››  MENTÁLNÍ POHODA*
››  TRÁVENÍ**
››  MOZEK***
››  ADAPTACE****

Užití: Účinné složky byliného 
extraktu Stimaral ovlivňují mentální 
pohodu*, zdraví jater, trávení** 
a detoxikaci (klanopraška 
čínská). Jinan dvoulaločný působí 
na činnost mozku, duševní 
rovnováhu a kognitivní funkce 
(paměť, pozornost, koncentrace, 
pohotovost)***. Skořicovník 
cejlonský přispívá k normální funkci 
žaludku, zdraví pokožky a sliznic 
a normální hladině cukru v krvi. 
Klanopraška čínská je považována 
za přírodní adaptogen**** 
a antioxidant.

STIMARAL
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STIMARAL KING KONG RELAXIN

Charakteristika výrobku:  
bioinformační bylinný koncentrát
Obsah: 30 ml

››  VYSOCE KONCENTROVANÝ 
EXTRAKT

››  TROPICKÉ OBLASTI PERU
››  TRADIČNÍ INDIÁNSKÁ MEDICÍNA

Užití: Annona muricata je známá 
též pod názvem graviola. Jejím 
domovem jsou tropické oblasti Peru, 
především pak peruánská Amazonie.  
Užití annony v tradiční medicíně lze 
dohledat již v předkolumbovské éře. 
Od 70. let probíhají ve světě na sobě 
nezávislé výzkumy, díky nimž je 
rostlina velmi dobře zmapována, 
a po analytické a biochemické 
stránce známe obsahové složky 
a procesy, které nám pomáhají 
pochopit a dát do souvislostí její 
nepřehlédnutelné účinky.

Charakteristika výrobku:  
bioinformační bylinný koncentrát
Obsah: 30 ml

››   VYSOCE KONCENTROVANÝ 
EXTRAKT

››  POHLAVNÍ ORGÁNY  
A HORMONÁLNÍ AKTIVITA*

››  MOČOVÁ SOUSTAVA**

Užití: Tato pozoruhodná drobná 
chlupatá léčivka pochází původně 
z písčitých mořských pobřeží Číny 
a Japonska, odkud se rozšířila  
do suchých oblastí celého světa. 
Ačkoli jde o typicky plevelný 
druh, pěstuje se i záměrně pro 
farmaceutický průmysl, jelikož 
má velmi široké spektrum použití 
a celou řadu pozitivních účinků 
na lidský organismus.  
Tribulus terrestris je vyhledáván  
díky svému nezaměnitelnému  
vlivu na pohlavní orgány  
a hormonální aktivitu*  
(kotvičník zemní). Zajišťuje  
normální funkci močové 
soustavy** (kotvičník zemní).

Charakteristika výrobku:  
bioinformační bylinný koncentrát
Obsah: 30 ml

››  FYZICKÝ VÝKON A STAV*
››  OSVĚŽENÍ TĚLA, VITALITA**
››  HORMONÁLNÍ ROVNOVÁHA***
››  EREKCE****

Užití: Přírodní produkt King Kong 
obsahuje vyváženou kombinaci 
nejúčinnějších přírodních látek. 
Ženšen podporuje fyzický výkon 
a stav* organismu, napomáhá 
odbourávání kyseliny mléčné 
po zátěži, například sportu. Ibišek 
lékařský zajišťuje osvěžení těla 
a vitalitu**, muira puama udržuje 
hormonální rovnováhu***.  
Extrakt ze ženšenu má vliv 
na erekci****.

Charakteristika výrobku:  
bioinformační bylinný koncentrát
Obsah: 30 ml

››  BÝVÁ NAZÝVÁN PRODUKTEM 
VYROVNANOSTI A ŠTĚSTÍ

››  UNIKÁTNÍ KOMBINACE  
MAGNÓLIE A KUDZU

››  NEOBSAHUJE KOFEIN  
A NENÍ NÁVYKOVÝ

Užití: Přírodní produkt Relaxin 
obsahuje unikátní kombinaci 
dvou vysoce účinných extraktů. 
Z kůry stromu magnólie a kořene 
kudzu. V tradiční čínské a japonské 
medicíně je magnólie používána 
již po staletí. Jejími hlavními 
obsahovými látkami jsou magnolol 
a honokiol. Extrakt z kořene kudzu 
obsahuje až 12 % izoflavonoidů, 
zejména daidzinu, daidzeinu, 
diacetylpuerarinu. Největší část, 
až 80 %, však tvoří cenný puerarin, 
který mimo jiné podporuje produkci 
serotoninu, často nazývaného 
„hormon štěstí“.

TRIBULUSANNONARELAXINKING KONG
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GREPOFIT 
SPRAY

GREPOFIT  
NOSOL AQUA

.

CISTUS 
COMPLEX

DRAGS IMUN DRAGS IMUN 
MÝDLO

Charakteristika výrobku:  
bioinformační přípravek obsahující
extrakt z grapefruitových jadérek, 
echinacey, ibišku súdánského 
a šalvěje lékařské
Obsah: 135 kapslí

››  IMUNITA*
››  HORNÍ CESTY DÝCHACÍ**
››  MOČOVÉ CESTY ***
››  MIKROBIOLOGICKÁ  

ROVNOVÁHA****

Užití: Přírodní produkt Grepofit 
obsahuje vyváženou kombinaci 
nejúčinnějších přírodních látek, 
které podporují imunitní systém* 
(šalvěj lékařská). Echinacea  
(třapatka nachová) zajišťuje zdraví 
horních cest dýchacích**  
a dolních močových cest***. 
Extrakt z grepových jader  
napomáhá mikrobiologické 
rovnováze těla****.

Charakteristika výrobku:  
bioinformační bylinný
koncentrát
Obsah: 30 ml

››  IMUNITA*
››  HORNÍ CESTY DÝCHACÍ**
››  MOČOVÉ CESTY ***

Užití: Přírodní produkt Cistus 
complex obsahuje unikátní 
kombinaci dvou druhů cistů (Cistus 
incanus a ladanifer) a echinacey 
(třapatka nachová), která podporuje 
imunitní systém*, zajišťuje zdraví 
horních cest dýchacích**  
a dolních močových cest***.

Charakteristika výrobku:  
bioinformační bylinný přípravek
z amazonské pryskyřice
Obsah: 30 ml

››  MÍZA STROMU  
CROTON LECHLERI

››  TRADIČNÍ INDIÁNSKÁ MEDICÍNA
››  TROPICKÉ OBLASTI PERU

Užití: Jednotlivé druhy stromu 
Croton spp. dávají světu tmavě 
červenou pěnivou mízu, jejíž 
pěnivost způsobují obsažené 
saponiny. Nejčastěji je citován druh 
Croton lechleri Muell. Arg. jako 
typický zástupce a „producent“ 
rubínově zbarveného latexu,  
který je také obsahem přípravku 
Drags Imun. Domovem tohoto 
stromu z čeledi Euphorbiaceae  
jsou deštné pralesy Střední  
a Jižní Ameriky.

CISTUS
COMPLEX

DRAGS IMUN GREPOFIT



Charakteristika výrobku:  
přírodní glycerinové mýdlo
obsahující amazonskou pryskyřici
Obsah: 100 g

››  REGENERACE, HOJENÍ, OBNOVA
››  POTÍŽE VIROVÉHO PŮVODU
››  ALERGICKÉ REAKCE

Užití: Pryskyřice z rostliny Croton
lechleri (Sangre de Drago, „dračí
krev“) obsahuje velké množství
antioxidantů, alkaloid taspin, tanin
a další látky, které zodpovídají za její
výjimečné protizánětlivé a hojivé
účinky. Drags Imun mýdlo urychluje
regeneraci, hojení a obnovu kůže.
Působí dezinfekčně na některé typy
plísňových onemocnění pokožky
a léze virového původu, osvědčuje
se u bradavic. Zmírňuje záněty
kůže, lze jej použít u ekzémů nebo
akné. Uplatní se i při popáleninách
1. stupně, zklidňuje alergické kožní
reakce a následky po hmyzím
kousnutí.

Charakteristika výrobku:  
bioinformační přípravek obsahující
extrakt z grapefruitu, šalvěje lékařské
a šišáku bajkalského
Obsah: 20 ml

››  RÝMA A UCPANÝ NOS
››  PREVENCE RECIDIVY
››  DENNÍ OČISTA NOSNÍ SLIZNICE

Užití: Grepofit nosol aqua působí
proti rýmě a jejím projevům.
Zlepšuje dýchání a komfort
průběhu nemoci. Předchází návratu
onemocnění. Preventivním ošetřením
Grepofitem nosol aqua na bázi denní
hygieny docílíte šetrného očištění
sliznice a snížíte riziko infekce
horních cest dýchacích. Velmi vhodný
je tento návyk pro osoby, které jsou
denně vystaveny klimatizovaným
prostorám. Sliznice jsou tak
regenerovány, zvlhčeny a dokážou
zabránit negativním důsledkům této
dlouhodobé expozice.

Charakteristika výrobku:  
bioinformační přípravek s obsahem
extraktu z grapefruitových jadérek,
echinacey, česneku setého a propolisu
Obsah: 14 ml

››  INFEKTY DUTINY ÚSTNÍ
››  ZÁNĚTY NOSOHLTANU
››  ANGÍNY 

Užití: Složení účinných přírodních
látek pomáhá při akutních
infektech v dutině ústní virového
či bakteriálního původu, zkracuje
průběh těchto onemocnění.
Antimikrobiálního a protizánětlivého
působení Grepofitu spray se
využívá při zánětech nosohltanu,
angínách či infekční mononukleóze.
Nachází své uplatnění rovněž
u krvácejících dásních a výskytu
aftů. Má vysokou účinnost
a je výborně snášen, látky obsažené
ve spreji nedráždí ani nepálí zánětem
postižené sliznice. Urychluje hojení.
Příjemná je i jeho jemně mentolová
chuť.

Charakteristika výrobku:  
bioinformační přípravek obsahující
extrakt z grapefruitu, echinacey,
ibišku súdánského a šalvěje lékařské
Obsah: 30 ml

››  IMUNITA*
››  HORNÍ CESTY DÝCHACÍ**
››  MOČOVÉ CESTY ***

Užití: Přírodní produkt Grepofit 
drops obsahuje vyváženou 
kombinaci nejúčinnějších přírodních 
látek, které podporují imunitní 
systém* (šalvěj lékařská). Echinacea  
(třapatka nachová) zajišťuje zdraví 
horních cest dýchacích**  
a dolních močových cest***. 

GREPOFIT
SPRAY

GREPOFIT
DROPS

GREPOFIT
NOSOL AQUA

DRAGS IMUN
MÝDLO



CYTOSAN CYTOSAN
INOVUM

Humátové přípravky 
na vnitřní a vnější 
používání obsahují 
výtažky z rašeliny, 
tzv. humáty, které mají 
významný vliv na očistu 
organismu. Umí si poradit 
s  řadou mutagenů, jako 
jsou různé druhy záření, 
látky vznikající při 
spalování včetně kouření, 
chemikálie, léčiva, některé 
nebezpečné viry... 

Humátové 
přípravky

CYTOSAN
FOMENTUM GEL

CYTOSAN
ŠAMPON

CYTOSAN
MÝDLO

BALNEOL

Humáty, které vznikají pozvolným rozpadem 
organické hmoty za přístupu kyslíku, mají  
velmi složitou strukturu. Při jejich vnějším 
použití se působením huminových látek 
z pokožky vyplavují škodlivé usazeniny, a tím 
dochází k obnovení přirozené funkce pokožky. 
Humáty na sebe vážou těžké kovy, toxiny, látky 
organického i anorganického původu, které  
bez rizika pro organismus vyloučí z těla ven.

Charakteristika výrobku:  
bioinformační přípravek s humátem,
kyselinou jantarovou a silymarinem
Obsah: 90 kapslí

››  UNIKÁTNÍ HUMÁTY
››  PROČIŠTĚNÍ ORGANISMU*
››  TRÁVENÍ – JÁTRA**
››  CUKR V KRVI***

Užití: Přírodní produkt Cytosan 
obsahuje humáty, které  jsou směsí 
huminových a fulvových kyselin. 
Vznikly postupným rozkladem 
organické třetihorní hmoty 
v místech ložisek hnědého uhlí 
a rašeliny. Jedná se o mimořádně 
bioaktivní látky. Silymarin 
podporuje pročištění organismu*, 
zdraví jater, normální trávení** 
a ovlivňuje hladinu cukru 
v krvi***. Zajišťuje přirozenou 
obranyschopnost organismu 
a působí jako antioxidant.

Charakteristika výrobku:  
bioinformační přípravek obsahující
směs huminových látek, kyselinu
jantarovou, silymarin a zelený jíl
Obsah: 90 kapslí

››  UNIKÁTNÍ HUMINOVÉ LÁTKY
››  PROČIŠTĚNÍ ORGANISMU*
››  TRÁVENÍ – JÁTRA**
››  CUKR V KRVI***

Užití: Přírodní produkt Cytosan 
Inovum obsahuje vzácné jíly 
a humáty, které jsou směsí 
huminových a fulvových kyselin. 
Vznikly postupným rozkladem 
organické třetihorní hmoty 
v místech ložisek hnědého uhlí 
a rašeliny. Jedná se o mimořádně 
bioaktivní látky. Silymarin 
podporuje pročištění organismu*, 
zdraví jater, normální trávení** 
a ovlivňuje hladinu cukru v krvi***.  
Zajišťuje přirozenou 
obranyschopnost organismu 
a působí jako antioxidant.



CYTOSAN
FOMENTUM GEL

CYTOSAN
ŠAMPON

CYTOSAN
MÝDLO

BALNEOL

Charakteristika výrobku:  
bioinformační humátový zábal
Obsah: 100 ml

››  OTOKY, HEMATOMY,  
ODŘENINY, ÚRAZY

››  ZÁNĚTLIVÉ STAVY  
VNITŘNÍCH ORGÁNŮ

››  OBTÍŽE A BOLESTI  
POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

››  KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ

Užití: Cytosan Fomentum gel je 
přípravek určený výhradně pro 
vnější užití. Vhodný je zejména 
na obklady, pleťové masky, koupele 
a omývání postižených míst. Působí 
protizánětlivě a detoxikuje tělo 
prostřednictvím kůže. Lze jej použít 
k čištění a omlazení pleti a na všechny 
kožní problémy – záněty, vyrážky, 
lupénku, akné, poranění. Je účinným 
doplňkem při léčbě pohybového 
aparátu, kloubních problémů, jako je 
artróza, artritida, dna, bolesti páteře. 
Uplatňuje se u gynekologických 
obtíží a chronických zánětů  
vnitřních orgánů.

Charakteristika výrobku:  
bioinformační humátová koupel
Obsah: 100 ml

››  REGENERACE KLOUBŮ,  
BOLESTI PÁTEŘE, ÚRAZY

››  ZÁNĚTLIVÁ KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ
››  INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, 

ASTMA
››  GYNEKOLOGICKÉ  

A UROLOGICKÉ OBTÍŽE

Užití: Aromatická koupel, která 
obsahuje účinné substance. 
Harmonizují jednotlivé orgány, 
a podporují tak celkovou regeneraci 
těla. Pomáhají u chronických 
i ponámahových bolestí kloubů,  
svalů a páteře. Tyto účinky jsou 
umocněny éterickými oleji, které 
podporují lepší prokrvení pokožky 
a kloubů, čímž dochází k rychlejší 
regeneraci poškozených tkání.  
Koupel působí na tělo detoxikačně, 
rozproudí krevní oběh,  
zmobilizuje imunitní systém 
a napomáhá při okysličení buněk 
(působí jako antioxidant).

Charakteristika výrobku:  
šampon s obsahem
huminových látek
Obsah: 200 ml

››  LUPY, EKZÉMY,  
LUPÉNKA, SEBOREA

››  PODRÁŽDĚNÁ POKOŽKA HLAVY
››  JEMNÉ A MASTNĚJŠÍ VLASY

Užití: Huminové látky mírní projevy 
podrážděné a svědící pokožky 
a posilují její ochranný kyselý plášť. 
Terapeutický šampon Cytosan 
je určený k aplikaci při kožních 
problémech ve vlasové pokožce, 
jako jsou lupy, ekzémy, lupénka 
nebo jiné dermatitidy. Při jeho 
používání dochází k hluboké očistě 
a detoxikaci vlasové pokožky i vlasů. 
Je velice vhodný u mastnějších 
a jemných vlasů, které dobře očistí 
a zpevní. Lze jej nanášet také jako 
sprchový gel na celý povrch těla 
(například u zmíněné lupénky).

Charakteristika výrobku:  
přírodní glycerinové mýdlo
s obsahem humátu draselného
Obsah: 100 g

››  INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ KŮŽE
››  HLOUBKOVÁ OČISTA
››  OMLAZENÍ

Užití: Humáty jsou mimořádné
bioaktivní látky s vysokou 
chemickou reaktivitou 
a výjimečnými regeneračními 
účinky na celý organismus a jeho 
energetický systém. Cytosan mýdlo 
podporuje detoxikaci, regeneraci 
a omlazení. Má hloubkový efekt, 
pomáhá při postižení podkožní 
tkáně. Je vhodné pro pokožku 
oslabenou a zatíženou vnitřním 
onemocněním. Univerzálně působí 
proti všem kožním infekčním vlivům 
včetně plísní. Používá se u ekzémů, 
akné, lupénky.



SKELETIN IMUNOSAN REVITAE
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VITAMARIN PERALGIN CELITIN FLAVOCEL
Charakteristika výrobku:  
bioinformační přípravek s obsahem
kolagenu, sépiové kosti, rybího oleje,
manganu a rostlinných extraktů
Obsah: 135 kapslí

››  KLOUBY*
››  KOSTI, VLASY, NEHTY**
››  MOČOVÝ MĚCHÝŘ – LEDVINY***
››  KŮŽE, HOJENÍ****

Užití: Přírodní produkt Skeletin 
obsahuje účinnou látku kolagen,  
která udržuje zdravé klouby*. 
Kopřiva dvoudomá zajišťuje  
normální stav kostí, vlasů  
a nehtů**,  podporuje zdraví kůže 
a hojení ran****. Zdraví močového 
měchýře a ledvin*** zajišťuje 
šípková růže, která působí též jako 
antioxidant a podporuje  
přirozenou obranyschopnost 
organismu.

Charakteristika výrobku:  
bioinformační přípravek
s unikátní kombinací účinných
imunomodulačních přírodních látek
Obsah: 90 kapslí

››  IMUNITA*
››  ZDRAVÍ DÝCHACÍCH CEST**
››  CUKR V KRVI***
››  ADAPTACE, VITALITA,  

OSVĚŽENÍ TĚLA****

Užití: Přírodní produkt Imunosan 
podporuje přirozenou 
obranyschopnost a imunitní 
systém* (reishi - lesklokorka 
lesklá). Eleuterokok ostnitý přispívá 
ke zdraví dýchacích cest**, 
ovlivňuje krevní tlak a hladinu 
cukru v krvi***, navozuje stav 
relaxace a dobré nálady. 
Zdraví kardiovaskulárního 
systému posiluje kozinec blanitý, 
který působí jako přírodní 
adaptogen****. Extrakt zeleného 
čaje přispívá k osvěžení těla 
a celkové vitalitě****. Má vliv 
na kognitivní funkce (paměť, 
pozornost, koncentraci,  
pohotovost), koncentraci  
a spánek.

Charakteristika výrobku:  
bioinformační přípravek obsahující
extrakt z rostlin a plodů
Obsah: 90 kapslí

››  DUŠEVNÍ STAV A VÝKON,  
STRES A VITALITA*

››  NERVOVÁ SOUSTAVA**
››  HORMONÁLNÍ AKTIVITA***
››  JÁTRA – DETOXIKACE****

Užití: Přírodní produkt Revitae 
obsahuje účinnou látku ženšen, 
která ovlivňuje duševní stav 
a výkon, vitalitu a zvládání 
stresu*. Pomáhá při slabostech 
a vyčerpání, podporuje přirozenou 
obranyschopnost a sexuální zdraví. 
Vitaminy B6 a B12 přispívají k normální 
činnosti nervové soustavy**, 
k regulaci hormonální aktivity*** 
(vitamin B6) a k tvorbě červených 
krvinek. Chlorela podporuje zdravá 
játra a pročištění (detoxikaci)****. 
Rakytník řešetlákový zajišťuje zdraví 
kardiovaskulárního systému 
a pomáhá při stavech únavy. Ginkgo 
biloba má vliv na normální činnost 
mozku a kognitivní funkce (paměť, 
pozornost, koncentraci, pohotovost).



VITAMARIN PERALGIN CELITIN FLAVOCEL
Charakteristika výrobku:  
bioinformační přípravek
z rybího oleje
Obsah: 90 kapslí

››  EPA/DHA  
V OPTIMÁLNÍM POMĚRU

››  SRDCE*
››  MOZEK**
››  VÝVOJ PLODU A DĚTÍ***

Užití: Přírodní přípravek Vitamarin 
obsahuje čistý rybí olej z mořské 
ryby Engraulis japonicus. Obsahuje 
omega-3 nenasycené (esenciální) 
mastné kyseliny v optimálním, 
vyváženém poměru. Garantovaný 
obsah EPA/DHA přispívá k normální 
činnosti srdce*. DHA udržuje 
normální činnost mozku** a stav 
zraku. Příjem DHA z těla matky 
napomáhá zdravému vývoji očí 
a mozku budoucího miminka 
a zraku kojenců do 12. měsíce 
věku***. Přidaný vitamin E  
přispívá k ochraně buněk před  
oxidativním stresem.

Charakteristika výrobku:  
bioinformační přípravek s obsahem
extraktů z léčivých bylin a hub
Obsah: 120 kapslí

››  PODPORUJE PRODUKCI  
CYTOKINŮ A SPECIFICKÝCH 
PROTILÁTEK*

››  DUŠEVNÍ POHODA,  
STRES, RELAXACE**

››  NERVOVÁ SOUSTAVA, SVALY***

Užití: Peralgin obsahuje především 
extrakt a olej z perily křovité, která 
je pro své účinky velmi ceněnou 
bylinou tradiční čínské medicíny. 
Reguluje produkci cytokinů 
a specifických protilátek*, které 
zasahují téměř do všech dějů 
v organismu. Potlačují některé 
nepřiměřené reakce organismu, 
jiné naopak příznivě regulují. 
Přípravek dále obsahuje výtažek ze 
vzácné cizopasné houby cordyceps, 
semen vinných hroznů a esenci 
z brutnáku. Kozlík lékařský zajišťuje 
duševní pohodu a napomáhá 
zvládání stresu**. Produkt je 
obohacen hořčíkem, který přispívá 
k normální činnosti nervové 
soustavy a svalů***.

Charakteristika výrobku:  
bioinformační přípravek s obsahem
lecitinu a extraktů z Ginkgo biloba
a Gotu kola
Obsah: 90 kapslí

››  MOZEK*
››  KOGNITIVNÍ FUNKCE**
››  PERIFERNÍ PROKRVENÍ***

Užití: Celitin je přírodní přípravek 
obsahující kombinaci lecitinu 
a extraktů z Ginkgo biloba a Gotu 
kola. Ginkgo biloba příznivě 
ovlivňuje především mozkovou 
činnost*, zlepšuje kognitivní 
funkce** (paměť, pozornost, 
koncentraci, pohotovost)  
a periferní prokrvení***.  
Zajišťuje duševní rovnováhu. 
Pupečník asijský přispívá ke zdraví 
celého kardiovaskulárního 
systému.

Charakteristika výrobku:  
bioinformační přípravek s obsahem
flavonoidů a vitaminu C
Obsah: 150 tablet

››  IMUNITA*
››  ÚNAVA A VYČERPÁNÍ**
››  VITALITA, OSVĚŽENÍ***
››  CÉVY, CHRUPAVKY,  

KŮŽE, ZUBY****

Užití: Flavocel je přírodní produkt 
obsahující vysoce koncentrovaný 
extrakt z ibišku súdánského, který 
podporuje vitalitu a osvěžení*** 
těla. Je obohacený o vitamin C 
(200 mg/1 tableta), který posiluje 
imunitu*, přispívá ke snížení míry 
únavy a vyčerpání** a tvorbě 
kolagenu pro normální funkci 
krevních cév, chrupavek, kůže 
a zubů****. Doporučujeme používat 
dlouhodobě především v imunitně 
významných obdobích.



FYTOMINERAL VITAFLORIN

Přírodní extrakty z rostlin 
a plodů jako plnohodnotné 
zdroje nezbytných 
vitaminů i minerálů mají 
oproti uměle vyráběným 
formám nesporné výhody. 
V přírodě se nacházejí tyto 
prvky vždy v harmonii 
s dalšími látkami, které 
ve výsledném komplexu 
hrají nezastupitelnou 
roli. Jsou nesmírně 
významné zejména kvůli 
synergickému efektu, 
kterým posilují jejich 
účinek, vstřebatelnost 
a celkovou využitelnost.

Přírodní minerály  
a vitaminy

U přírodních zdrojů nelze přesně  
garantovat, a tudíž uvádět přesný  
obsah jednotlivých prvků.

PROBIOSAN PROBIOSAN 
INOVUM

Probiotika
Probiotické kultury 
bakterií pomáhají 
v trávicím traktu člověka 
udržovat zdravou 
mikroflóru, která je 
důležitá pro správné 
trávení a dobrou imunitu. 
Probiotika brání množení 
choroboplodných 
mikrobů, především 
bakterií a plísní, 
ve střevním traktu 
i celém organismu. 
Kromě toho hrají roli 
při prevenci vzniku 
nádorů a potravinové 
alergie. Jsou vhodná jako 
doplněk léčby antibiotiky, 
užívají se v jejím průběhu 
i po ní.

Charakteristika výrobku:  
bioinformační koloidní
roztok minerálů
Obsah: 100 ml

››  KOLOIDNÍ ROZTOK MINERÁLŮ  
A STOPOVÝCH PRVKŮ

››  PRAVĚKÉ LOŽISKO
››  OPTIMÁLNÍ VYUŽITELNOST

Užití: Koloidní roztoky minerálů 
jsou biologicky dostupné a vysoce 
vstřebatelné prvky získávané 
z pravěkých rostlinných ložisek 
v Utahu ve Spojených státech. 
Vznikaly po tisíce let rozkladem 
rozmanitých přírodních materiálů 
(rostlin, solí a vzácných zemin  
– jílů) a přeměnou neorganických 
minerálních sloučenin na  
suspendované organické, svou 
strukturou příbuzné tělním 
tekutinám. Jsou čistě přírodní, 
organismem optimálně využitelné 
a působí rychle a efektivně.

Charakteristika výrobku:  
bioinformační přípravek obsahující
extrakt z rostlin a plodů
Obsah: 90 kapslí

››  PŘÍRODNÍ VITAMINY A MINERÁLY
››  IMUNITA*
››  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM**
››  NAPĚTÍ A ÚNAVA***

Užití: Vitaflorin je přírodní produkt 
obsahující vybrané extrakty z rostlin 
a plodů bohatých na biologicky 
aktivní látky. Jsou nejkvalitnějším 
zdrojem nezbytných minerálů 
a vitaminů. V přírodě i zde se 
jednotlivé vitaminy nacházejí vždy 
v harmonii s ostatními látkami, které 
mají svoji nezastupitelnou roli. Díky 
synergickému efektu  posilují svůj 
účinek, vstřebatelnost a celkovou 
využitelnost. Jednotlivé účinné 
látky podporují imunitu* a zdraví 
kardiovaskulárního systému** 
(rakytník řešetlákový), působí při 
napětí a únavě*** (aloe vera).



PROBIOSAN PROBIOSAN 
INOVUM

Probiotika
Probiotické kultury 
bakterií pomáhají 
v trávicím traktu člověka 
udržovat zdravou 
mikroflóru, která je 
důležitá pro správné 
trávení a dobrou imunitu. 
Probiotika brání množení 
choroboplodných 
mikrobů, především 
bakterií a plísní, 
ve střevním traktu 
i celém organismu. 
Kromě toho hrají roli 
při prevenci vzniku 
nádorů a potravinové 
alergie. Jsou vhodná jako 
doplněk léčby antibiotiky, 
užívají se v jejím průběhu 
i po ní.

Charakteristika výrobku:  
bioinformační přípravek s chlorelou,
směsí probiotických kultur 
a inulinem
Obsah: 90 kapslí

››  KOMBINACE UNIKÁTNÍCH  
(PRE)PROBIOTIK A CHLORELLY

››  JÁTRA, DETOXIKACE*
››  IMUNITA, ENERGIE**
››  STŘEVNÍ TRAKT***

Užití: Probiosan je přírodní 
produkt obsahující sladkovodní 
řasu Chlorella pyrenoidosa, účinný 
komplex 10 nejdůležitějších  
kmenů probiotických bakterií 
a inulin. Chlorella účinně  
detoxikuje organismus a zajišťuje 
zdraví jater*,  přirozenou 
obranyschopnost a zdravou  
funkci střevního traktu***. 
Podporuje imunitu a dodává 
energii**.

Charakteristika výrobku:  
bioinformační přípravek se směsí 
probiotických kultur, betaglukany, 
kravským kolostrem a inulinem 
Obsah: 60 kapslí

››  KOMBINACE UNIKÁTNÍCH  
(PRE)PROBIOTIK

››  BETAGLUKANY  
– HLÍVA ÚSTŘIČNÁ

››  KRAVSKÉ KOLOSTRUM  

Užití: Probiosan Inovum je 
přírodní přípravek obsahující 
10 nejdůležitějších kmenů 
probiotických bakterií 
a prebiotikum inulin. Dále 
betaglukany pocházející z jejich 
nejlepšího zdroje, kterým je známá 
hlíva ústřičná, a vzácné kolostrum, 
jež je součástí mateřského mléka 
a vytváří se pouze v prvních 
hodinách po porodu. 

Probiotika jsou ochráněna technologií 
„double coat“.
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Garantujeme vám nejvyšší 
kvalitu díky BIO certifikaci 
a nejčistší lokalitě původu.

Zelené potraviny

ORGANIC 
CHLORELLA 
TABS

HAWAII 
SPIRULINA 
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BARLEY 
JUICE 
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Z
el

en
é 

po
tr

av
in

y

Charakteristika výrobku:  
přípravek obsahující sladkovodní
řasu chlorela
Obsah: 200 tablet

››  DETOXIKACE, JÁTRA*
›› VITALITA, ENERGIE**  
››  IMUNITA***
››  STŘEVNÍ TRAKT****

Užití: Tichomořský ostrov Tchaj-wan 
je jedinou lokalitou na světě, která 
nabízí tu nejkvalitnější chlorelu. 
Chlorela účinně detoxikuje 
organismus a zajišťuje zdraví jater*, 
dodává vitalitu** a energii**, 
podporuje imunitu*** a zdravou 
funkci střevního traktu****. 
Nejvýznamnější látkou je chlorofyl, 
kterého chlorela obsahuje nejvíce 
ze všech dosud známých rostlin. 
Mimo něj je také bohatá na železo, 
vápník, draslík, hořčík a esenciální 
aminokyseliny. Obsahuje vysoký 
podíl beta-karotenu a kyseliny  
DNA/RNA.

Charakteristika výrobku:  
přípravek obsahující sladkovodní
řasu spirulina
Obsah: 200 tablet

››  DOKONALÁ VÝŽIVA
›› HLADINA CUKRU V KRVI* 
››  VITALITA**
››  TĚLESNÁ HMOTNOST***

Užití: Hawaii Spirulina svým 
unikátním složením napomáhá  
zdraví a vitalitě** našeho těla. 
Udržuje optimální hladinu cukru 
v krvi* a napomáhá kontrole  
tělesné hmotnosti***. Nabízí 
pozoruhodnou škálu vitaminů, 
minerálů a živin. Pouze havajská 
spirulina obsahuje téměř 
dvojnásobné množství bilologicky 
prospěšných látek než jakákoliv jiná 
spirulina a přibližně 30 nutrientů, 
které nejsou v ostatních spirulinách 
vůbec. Je nejlepším zdrojem 
rostlinných, dobře vstřebatelných 
bílkovin (až 70 % obsahu při 80% 
vstřebatelnosti).

TAIWAN
CHLORELLA 
TABS
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ORGANIC  
BARLEY JUICE 
POWDER

SPIRULINA 
BARLEY  
TABS

ORGANIC 
MACA 
CAPS

ACAI 
PURE 
POWDER

Charakteristika výrobku:  
přípravek obsahující sušenou šťávu
z mladého ječmene setého
Obsah: 200 tablet

››  POVZBUZENÍ ORGANISMU*
››  VITAMINY A MINERÁLY**
››  IMUNITA***
››  ANTIOXIDANT****

Užití: Tibetská náhorní plošina, 
země ledovcových vod, křišťálových 
bystřin a čistého horského 
vzduchu je místem, kde z rostlinek 
mladého ječmene v období jeho 
raného růstu připravujeme jeden 
z nejhodnotnějších extraktů. 
Obsahuje celé spektrum přírodních 
vitaminů a minerálů** a více 
než 20 živých enzymů, které jsou 
v organismu snadno a v nejvyšší 
možné míře využitelné. Celkově 
povzbuzuje organismus*, 
podporuje imunitu*** a působí 
antioxidačně****.

Charakteristika výrobku:  
přípravek obsahující sušenou šťávu
z mladého ječmene setého
Obsah: 100 g

››  POVZBUZENÍ ORGANISMU*
››  VITAMINY A MINERÁLY**
››  IMUNITA***
››  ANTIOXIDANT****

Užití: Úchvatné scenérie Jižní 
Kalifornie jsou místem, kde z rostlinek 
mladého ječmene v období jeho 
raného růstu připravujeme jeden 
z nejhodnotnějších extraktů. 
Obsahuje celé spektrum přírodních 
vitaminů a minerálů** a více 
než 20 živých enzymů, které jsou 
v organismu snadno a v nejvyšší 
možné míře využitelné. Celkově 
povzbuzuje organismus*, 
podporuje imunitu*** a působí 
antioxidačně****. Přípravek 
v podobě prášku je určen k přípravě 
nápojů, které ještě více prohlubují 
jeho účinky. Působí již od prvního 
kontaktu s ústy a následně v průběhu 
celého trávicího traktu.

Charakteristika výrobku:  
přípravek obsahující sladkovodní
řasu spirulina a extrakt z mladého
ječmene setého
Obsah: 200 tablet

››  POVZBUZENÍ ORGANISMU*
››  IMUNITA**
››  HLADINA CUKRU V KRVI***
››  TĚLESNÁ HMOTNOST****

Užití: Dva rozdílné světy spojené 
v jeden mimořádný přípravek. 
Západ: Vysokohorská jezera 
v Andách jsou místem, kde 
získáváme a šetrně zpracováváme 
naprosto čistou a hodnotnou 
spirulinu. Východ: Tibetská 
náhorní plošina, kde z rostlinek 
mladého ječmene v období jeho 
raného růstu připravujeme jeden 
z nejhodnotnějších extraktů. 
Zelený ječmen celkově povzbuzuje 
organismus* a posiluje imunitu**. 
Spirulina napomáhá udržovat 
normální hladinu cukru v krvi*** 
a tělesnou hmotnost****.

Charakteristika výrobku:  
přípravek obsahující gelatinizovaný
prášek z hlízy Lepidium meyenii
Obsah: 120 kapslí

››  VYTRVALOST, VITALITA*
››  PLODNOST**
››  HORMONÁLNÍ SYSTÉM***
››  SEXUALITA****

Užití: Maca je legendární rostlinou 
peruánských And používanou 
po staletí v tradičním léčitelství. 
Obsahuje mnoho stopových prvků 
(železo, vápník, měď, zinek, hořčík, 
draslík, sodík a jód), vitaminů (A, 
B1, B2, B6, B12, C a E), velké množství 
aminokyselin, glykosidy, steroly, 
třísloviny, saponiny, terpenoidy 
a mnohé další. Maca zlepšuje 
vytrvalost a vitalitu*, podporuje 
plodnost** u můžu i žen. Příznivě 
působí na hormonální systém*** 
(zdroj fytoestrogenů)  
a sexualitu****.
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Charakteristika výrobku:  
přípravek obsahující extrakt z plodu
rakytníku řešetlákového (Hippophae
rhamnoides)
Obsah: 100 g

››  PŘIROZENÁ 
OBRANYSCHOPNOST*

››  ENERGIE, ÚNAVA**
››  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM***
››  POKOŽKA****

Užití: Sea Berry je u nás více známý 
jako rakytník řešetlákový. Zajišťuje 
přirozenou obranyschopnost*, 
dodává energii a působí proti 
únavě**. Podporuje normální činnost 
kardiovaskulárního systému*** 
a přispívá k dobrému stavu 
pokožky****.  Jeho obsahové látky 
jsou mimořádně cenné. Z celé škály 
bioaktivních složek to jsou především 
vitaminy, ale také kumariny, 
bioflavonoidy, alkaloidy, oleje, 
třísloviny nebo minerály. Podle staré 
řecké legendy byl rakytník potravou 
bájného Pegase. Dával okřídlenému 
koni nesmrtelnost a sílu létat.

Charakteristika výrobku:  
přípravek obsahující sušenou šťávu
z plodu Euterpe oleracea
Obsah: 100 g

›› PLODY AMAZONSKÉ DŽUNGLE
›› BOHATÁ NA NUTRIČNÍ LÁTKY

Užití: Hluboká brazilská džungle 
je domovem štíhlé palmy Euterpe 
oleracea. Její plody, nápadně 
podobné svým tvarem i barvou 
borůvkám, obsahují významné 
množství pro tělo nezbytných 
biologických látek. Vitaminy B1, B2, B3, 
A, C a E, minerály, nenasycené mastné 
kyseliny, aminokyseliny, flavonoidy, 
bílkoviny, vlákninu a především 
antioxidanty. Podle stupnice ORAC 
mají jejich nejvyšší hladinu ze všech 
druhů ovoce.

Charakteristika výrobku:  
přípravek obsahující extrakt z plodu
kustovnice čínské (Lycium chinense)
Obsah: 100 g

››  ZNÁMÁ JAKO KUSTOVNICE
››  KLENOT TRADIČNÍ ČÍNSKÉ 

MEDICÍNY
››  PŮVODEM Z TIBETU
››  MIMOŘÁDNĚ KVALITNÍ

Užití: Představte si úrodné tibetské 
údolí plné čisté energie a netknuté 
přírody. Silná půda, čistá pramenitá 
voda a svěží vzduch protkaný 
intenzivními slunečními paprsky 
dávají růst a sílit výjimečným plodům 
kustovnice. Obsahem důležitých 
nutrientů, chutí i vůní vynikají nad 
všemi ostatními. Každý jednotlivý 
plod je místními obyvateli sbírán 
výhradně ručně a přímo na místě 
šetrně zpracováván. Kustovnice 
čínská vždy patřila a dodnes 
patří mezi klenoty tradiční čínské 
medicíny.

Charakteristika výrobku:  
přípravek obsahující jemně mletý
zelený čaj Matcha
Obsah: 50 g

››  SRDCE*
››  FYZICKÉ A PSYCHICKÉ 

POVZBUZENÍ**
››  KOGNITIVNÍ VÝKON, 

KONCENTRACE***
››  METABOLISMUS TUKŮ, 

CHOLESTEROL****

Užití: Matcha patří mezi nejstarší 
odrůdy zastiňovaných japonských 
zelených čajů. Jeho nesmírně náročné 
pěstování a téměř alchymistický 
způsob zpracování z něj činí nápoj 
s bohatou chutí, vůní a nesmírně 
pozitivními účinky pro tělo i mysl. 
Jediná porce čaje Matcha obsahuje 
stejné nutriční látky jako 10 šálků 
běžného zeleného čaje. Podporuje 
normální činnost srdce*, dodává 
fyzické a psychické povzbuzení**. 
Zajišťuje dobrý kognitivní výkon*** 
a správný metabolismus tuků 
a hladinu cholesterolu**** v krvi.
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Charakteristika výrobku:  
přípravek obsahující fermentovaný
včelí pyl perga
Obsah: 100 g

››  DUŠEVNÍ STAV, VÝKON*
››  VITALITA, ÚNAVA, ODOLNOST**
››  GASTROINTESTINÁLNÍ TRAKT***
››  MENOPAUZA****

Užití: Ambrosia je úlový pyl, bohatý 
na důležité a tělu mimořádně 
prospěšné přírodní látky. Obsahuje 
potřebné bílkoviny (včetně všech 
esenciálních aminokyselin), 
minerální látky a stopové prvky 
(selenium), fytohormony a skoro 
kompletní spektrum vitaminu B. 
Všechny tyto látky jsou biologicky 
vyvážené a působí synergicky. 
Ambrosia zlepšuje duševní stav 
a výkon*, uplatňuje se při únavě, 
podporuje vitalitu a odolnost**. 
Posiluje normální činnost 
gastrointestinálního traktu*** 
a příznivě dotváří menopauzální 
komfort****.

Charakteristika výrobku:  
přípravek obsahující mletý plod
aguaje (Mauritia flexuosa)
Obsah: 120 kapslí

››  POSVÁTNÁ PALMA 
AMAZONSKÝCH INDIÁNŮ

››  ŽENSKOST A KRÁSA

Užití: Uprostřed pralesů v povodí 
jihoamerických řek Amazonka 
a Orinoko roste palma mauritia, jedna 
z nejkrásnějších palem na Zemi. 
Po staletí místní obyvatelé věří, 
že křivky jejího kmene, kyprost 
zpeřených listů a souměrnost koruny 
poskytují skrze její plody dokonalou 
esenci ženskosti a krásy. Obsahuje 
především fytoestrogeny, rostlinné 
látky strukturou podobné ženským 
hormonům.

Charakteristika výrobku:  
přípravek obsahující extrakt z hlízy
řepy obecné (Beta vulgaris)
Obsah: 100 g

››  LOKÁLNÍ SUPERPOTRAVINA
››  ŠIROKÉ SPEKTRUM MINERÁLŮ
››  JEDINÁ DÁVKA SE VYROVNÁ 

TŘEM PLNÝM SKLENICÍM ŠŤÁVY  
Z ČERVENÉ ŘEPY

Užití: Moudrost a zkušenosti našich 
předků od starověku vyzdvihovaly 
blahodárné účinky červené řepy 
na lidský organismus. Obsahuje velké 
množství polyfenolů a betalainů. 
Červená řepa je pozoruhodnou 
pokladnicí širokého spektra  
minerálů: draslík, železo, mangan, 
hořčík, fosfor a zejména křemík, 
který je tělo schopno z řepy na rozdíl 
od jiných potravin velmi efektivně 
zpracovat.

Charakteristika výrobku:  
přípravek obsahující extrakt
z plodu kanadské brusinky
(Vaccinium macrocarpon)
Obsah: 100 g

››  PŮVOD KANADA
››  VÝJIMEČNÁ KVALITA,  

VYSOKÁ HODNOTA
››  PŘIROZENÁ  

OBRANYSCHOPNOST, 
ODOLNOST*

››  ANTIOXIDANT**

Užití: Kanadská příroda ve své 
nedotčené a původní kráse je místem, 
kde získáváme mimořádně účinné 
plody brusinky. Organic Cranberry 
představuje lahodný nápoj, který 
obsahem každé dávky vysoce 
překračuje běžně dostupné užívané 
produkty. Zajišťuje přirozenou 
obranyschopnost a odolnost*.  
Jeho antioxidační** působení chrání 
organismus před volnými radikály.



ORGANIC  
NIGELLA SATIVA 
OIL

ORGANIC  
SACHA INCHI 
OIL

HIMALAYAN 
APRICOT  
OIL

ORGANIC 
SEA BERRY 
OIL

LAVENDER

Terapeutické oleje

Charakteristika výrobku:  
přípravek obsahující olej ze semen
kanadské brusinky (Vaccinium
macrocarpon)
Obsah: 30 ml

››  PŮVOD KANADA
››  VÝJIMEČNÁ KVALITA
››  PŘIROZENÁ  

OBRANYSCHOPNOST, 
ODOLNOST*

››  ANTIOXIDANT**

Užití: Kanadská příroda ve své 
nedotčené a původní kráse je 
místem, kde získáváme mimořádně 
účinné plody brusinky. Pečlivě 
a šetrně připravený olej z nich je 
koncentrovanou esencí nutrientů 
důležitých pro správné fungování 
našeho organismu. Zajišťuje 
přirozenou obranyschopnost 
a odolnost*. Jeho antioxidační** 
působení chrání organismus před 
volnými radikály.

RAW 
AGUAJE 
CAPS

ORGANIC 
BETA 
POWDER

ORGANIC 
CRANBERRY 
JUICE POWDER

ORGANIC 
CRANBERRY 
OIL



ORGANIC  
NIGELLA SATIVA 
OIL

ORGANIC  
SACHA INCHI 
OIL

HIMALAYAN 
APRICOT  
OIL

ORGANIC 
SEA BERRY 
OIL

Charakteristika výrobku:  
přípravek obsahující olej ze semen
Sacha Inchi (Plukenetia volubilis)
Obsah: 100 ml

››  AŽ 90 % OMEGA KYSELIN 
ROSTLINNÉHO PŮVODU

››  SRDCE*
››  MOZEK**
››  VÝVOJ PLODU A DĚTÍ***

Užití: Sacha Inchi obsahuje až 90 %  
nenasycených mastných kyselin 
omega-3, 6, 9 zastoupených 
v ideálním poměru a dosahujících 
mimořádně vysoké vstřebatelnosti  
– 96 %. Podíl omega-3 kyselin je 48 %, 
což je 13x více, než obsahuje losos.  
Olej je také zdrojem jodu a vitaminů 
A a E. Je ideální pro užívání kdykoliv, 
jakkoliv a v jakémkoliv věku. Obsah 
EPA/DHA přispívá k normální činnosti 
srdce*. DHA udržuje normální  
činnost mozku** a stav zraku. 
Příjem DHA z těla matky napomáhá 
zdravému vývoji očí a mozku 
budoucího miminka a zraku  
kojenců do 12. měsíce věku***.

Charakteristika výrobku:  
přípravek obsahující olej ze semen
černuchy seté (Nigella sativa)
Obsah: 100 ml

››  EGYPTSKÝ KLENOT
››  TRÁVENÍ*

Užití: Legendární olej faraonů 
starověkého Egypta. Kleopatra 
a Nefertiti oceňovaly jeho účinky  
pro krásu, Hippokratés a Avicenna 
zase výrazný terapeutický efekt. 
Obsahuje více než 100 účinných  
látek včetně významného 
thymochinonu. Výrazně napomáhá 
dobrému trávení*.

Charakteristika výrobku:  
přípravek obsahující olej
z meruňkových jader
(Prunus armeniaca)
Obsah: 100 ml

››  OLEJ Z MERUŇKOVÝCH JADER
››  RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ,  

ŠPIČKOVÁ KVALITA
››  UNIKÁTNÍ ZDROJ VITAMINŮ  

B15, B17

Užití:  Ručně zpracovaný a za studena 
lisovaný olej z meruňkových jader 
pochází z divokých meruňkových 
sadů pod štíty himálajských vrcholů 
v úrodném údolí Kašmíru. Je 
zdrojem vitaminu C, provitaminu A, 
B-komplexu včetně kyseliny listové, 
nenasycených mastných kyselin, 
a jako jediný navíc i unikátních 
vitaminů B15 a B17. Z minerálních látek 
obsahuje železo, hořčík, vápník, 
draslík, měď, fosfor a křemík.

Charakteristika výrobku:  
přípravek obsahující olej ze
semen tibetské odrůdy rakytníku
(Hippophae rhamnoides)
Obsah: 30 ml

››  PŘIROZENÁ 
OBRANYSCHOPNOST*

››  POKOŽKA**
››  TRÁVENÍ***
››  KARDIOVASKULÁRNÍ 

SYSTÉM****

Užití: Rakytníkový olej obsahuje 
vitaminy A, B1, B2, B6, D, E, F, K, 
rutin, karotenoidy, flavonoidy, 
kyselinu listovou, esenciální mastné 
kyseliny omega-3, 6, 9. Je zdrojem 
i omega-7, v přírodě se zřídka 
vyskytující. Zajišťuje přirozenou 
obranyschopnost*, dodává energii 
a působí proti únavě. Podporuje 
normální činnost kardiovaskulárního 
systému**** a přispívá k dobrému 
trávení*** a stavu pokožky**.

RAW 
AGUAJE 
CAPS

ORGANIC 
BETA 
POWDER

ORGANIC 
CRANBERRY 
JUICE POWDER

ORGANIC 
CRANBERRY 
OIL
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Charakteristika výrobku:  
horký nápoj ze slzovky a astragalu
Obsah: 100 g

››  ODOLNOST*
››  ÚNAVA / ENERGIE**
››  PŘIROZENÁ 

OBRANYSCHOPNOST***
››  DOBRÝ RANNÍ START****

Užití: Slzovka a astragalus se 
spolu znají již dlouhé stovky 
let, po které tvoří nerozlučnou 
dvojici tradiční čínské medicíny. 
A nyní také kombinaci nového 
terapeutického nápoje QI drink. 
Astragalus (kozinec blanitý) je 
účinný adaptogen*, odstraňuje 
únavu, zvyšuje energii** a posiluje 
přirozenou obranyschopnost*** 
a imunitní systém. QI drink je 
nejen terapeutickým nápojem, ale 
sám o sobě i dokonalou funkční 
potravinou s vysokým obsahem 
biologicky účinných látek. Jeho 
posilující schopnosti je však možné 
využít pouze tak, že je užíván 
dlouhodobě a systematicky. 
Součástí vašich denních rituálů**** 
se stane velmi snadno.

Charakteristika výrobku:  
horký nápoj s obsahem reishi 
a cordycepsu
Obsah: 100 g

››  ČILOST, SOUSTŘEDĚNÍ*
››  VÝKON, VYTRVALOST**
››  IMUNITA***
››  OBĚHOVÁ SOUSTAVA, 

CHOLESTEROL****

Užití: QI coffee je kvalitní 
rozpustná káva obohacená 
o extrakty tradičních čínských 
hub. Obsažený kofein podporuje 
čilost a soustředění* a zajišťuje 
maximální výkon a vytrvalost**. 
Lesklokorka lesklá zvyšuje 
imunitu*** a má pozitivní vliv na 
zdraví oběhové soustavy**** 
a hladinu cholesterolu**** 
v krvi. Cordyceps je v TČM po 
staletí považován za klenot mezi 
přírodními léčivy. 

Charakteristika výrobku:  
nápoj z islandského kolagenu I. 
a II. typu s extraktem z aceroly 
a ajurvédským bylinným komplexem
Obsah: 150 g

››  ZDRAVÍ KOSTÍ A KLOUBŮ*
››  ZDRAVÍ POKOŽKY**
››  NEJČISTŠÍ BIOAKTIVNÍ 

KOLAGEN***
››  AJURVÉDSKÝ KOMPLEX ****

Užití: QI collagen je velmi účinný 
kolagenový nápoj díky zesílenému 
efektu působení 3 složek. Obsahuje 
bioaktivní mořský kolagen I. a II. 
typu doplněný o ajurvédský bylinný 
komplex a přírodní vitamin C 
z extraktu aceroly. Boswellia serrata 
(kadidlovník) udržuje optimální 
zdraví kostí a kloubů*, Curcuma 
longa (kurkumovník) napomáhá 
zdraví pokožky** a jejímu 
mladistvému vzhledu. Zvlášť 
pečlivě vybraný kolagen pochází 
z volného hlubokomořského odlovu 
z chladných vod v okolí Islandu.

QI COFFEE QI COLLAGENQI DRINK
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Charakteristika výrobku:  
bylinný čaj – vnitřní kůra
z lapacha
Obsah: 105 g

››  PŘIROZENÁ 
OBRANYSCHOPNOST*

››  ODOLNOST**
››  ANTIOXIDANT***

Užití: V tropických deštných pralesích 
Střední Ameriky roste vysoký strom 
s hladkou kůrou a trubkovitými 
květy, jehož účinky jsou místním 
domorodým kmenům již po staletí 
známé. Indiáni jej nazývají slovem, 
které se dá přeložit jako „mít 
moc a sílu“. Zajišťuje přirozenou 
obranyschopnost* a odolnost** 
organismu. Působí jako účinný 
antioxidant***.

Charakteristika výrobku:  
bylinný čaj – listy z rostliny
Maytenus ilicifolia
Obsah: 105 g

››  PŮVODEM Z BRAZÍLIE
››  VÝJIMEČNÝ ČAJ LAHODNÉ CHUTI
››  CENĚN PRO SVÉ  

VŠESTRANNÉ VYUŽITÍ

Užití: Jižní Amerika oplývá 
množstvím významných rostlin. 
Jednou z nich je také stálezelený 
keřovitý strom Maytenus ilicifolia. 
Roste v lesích i v travnatých oblastech 
Brazílie, Paraguaye, Uruguaye 
a Argentiny. Jako první začali jeho 
účinků využívat indiáni kmene 
Guarani.

Bylinné čaje



SMILAX 
OFFICINALIS

TRIBULUS 
TERRESTRIS

UNCARIA 
TOMENTOSA

CHANCA 
PIEDRA

Charakteristika výrobku:  
bylinný čaj – nať kotvičníku
zemního
Obsah: 105 g

››  POHLAVNÍ ORGÁNY 
A HORMONÁLNÍ AKTIVITA*

››  MOČOVÁ SOUSTAVA**

Užití: Tato pozoruhodná drobná 
chlupatá léčivka pochází původně 
z písčitých mořských pobřeží Číny 
a Japonska, odkud se rozšířila 
do suchých oblastí celého světa. 
Ačkoli jde o typicky plevelný 
druh, pěstuje se i záměrně pro 
farmaceutický průmysl, jelikož 
má velmi široké spektrum použití 
a celou řadu pozitivních účinků 
na lidský organismus. Tribulus 
terrestris je vyhledáván díky svému 
nezaměnitelnému vlivu na pohlavní 
orgány a hormonální aktivitu*. 
Zajišťuje normální funkci močové 
soustavy**.

Charakteristika výrobku:  
bylinný čaj – kořen smilaxu
lékařského
Obsah: 105 g

››  PROČIŠTĚNÍ*
››  VYLUČOVÁNÍ**

Užití: Smilax lékařský je vytrvalá 
ovíjivá rostlina tradičně používaná 
ve Střední Americe. Napomáhá 
pročištění* organismu a zajišťuje 
správnou činnost vylučování**. 
Obsahuje saponiny, fytosteroly 
(β-sitostero), glykosidy, vápník, měď, 
železo, jód, mangan, draslík, křemík, 
sodík, síru, vitaminy B-komplexu, C, D 
a provitamin A.

Charakteristika výrobku:  
bylinný čaj – kůra z rostliny
kočičí dráp (vilcacora)
Obsah: 55 g

›› IMUNITA*
›› KLOUBY**

Užití: Uncaria (Vilcacora) roste 
v nížinných tropických pralesích 
Střední a Jižní Ameriky, zejména pak 
v oblasti Peru. Domorodými kmeny 
je tato liána používána již minimálně 
2 000 let. Do povědomí západního 
světa se však uncaria dostala až  
v 70. letech minulého století díky 
činnosti křesťanských misionářů. 
Obsahuje velké množství alkaloidů, 
sterolů, aminoglykosidů, terpenů, 
taninů, flavonoidů a dalších 
významných látek. Podporuje 
imunitu* a zajišťuje zdraví  
kloubů**.

Charakteristika výrobku:  
bylinný čaj – nať rostliny
Chanca Piedra
Obsah: 105 g

››  STŘEVNÍ TRAKT*
››  LEDVINY**
››  KREVNÍ TLAK***
››  HLADINA CUKRU V KRVI****

Užití: Tato nenápadná drobná 
rostlina je původními obyvateli 
Amazonie nazývána „lamač 
kamenů“. Roste přirozeně nejen 
v oblasti Střední Ameriky, ale i Indii 
a zemích jihovýchodní Asie. Zde se 
stala významnou léčivkou tradiční 
ajurvédské medicíny. Chanca Piedra 
napomáhá správné funkci střevního 
traktu* a pH rovnováze v žaludku. 
Podporuje vylučovací funkci 
ledvin**. Příznivě ovlivňuje krevní 
tlak*** a hladinu cukru v krvi****. 
Posiluje přirozenou odolnost.



LAVENDER

Aromaterapie
Esence je podstata, základ, voňavá „duše“ rostliny. 
Malá kapka s velkolepým talentem a účinky. 
Dovede odkrývat mnohá skrytá tajemství 
a přinášet zdraví a úlevu na všech rovinách do 
našich životů.
Energy esence jsou vysoké terapeutické kvality. 
Nejsou však určeny k vnitřnímu užívání, aplikují 
se v inhalacích, při masáži nebo do koupele.

Charakteristika výrobku:  
aromaterapeutická esence 
Obsah: 10 ml

››  OCHRANNÝ ŠTÍT
››  STRES, ÚZKOSTI, SPÁNEK
››  ÚLEVA PŘI ŠOKU, KRVÁCENÍ
››  REGENERACE POKOŽKY

Užití: Esence levandule nás halí do 
svého ochranného pláště a jako 
neviditelný štít pomáhá v situacích, 
kdy cítíme obavy, strach a nejistotu. 
Dodává hluboký vnitřní klid a pevnou 
víru, že vše je dobré takové, jaké to 
právě je. Přináší trpělivost, důvěru 
a pocit, že je o nás postaráno. 
Dodává nám taktéž vnitřní moudrost 
a odvahu projevit se. 
Esence levandule působí protišokově 
a zastavuje krvácení. Uplatnění najde 
též u infekčních stavů, dále zmírňuje 
bolesti a uvolňuje tlak a napětí. 
Pomáhá kontrolovat emoce a zároveň 
podporuje klidný a nerušený spánek. 
Ulevuje při úzkostných stavech, 
nervozitě a stresu. Z kosmetického 
hlediska je účinná hlavně pro 
regeneraci pokožky a při spáleninách. 



YLANG YLANGGERANIUM SWEET ORANGE

Charakteristika výrobku:  
aromaterapeutická esence
Obsah: 10 ml

››  PROPOJENÍ S VNITŘNÍ ŽENOU
››  DOPLNĚNÍ ENERGIE
››  KLIMAKTERIUM, MENSTRUACE
››  PIGMENTOVÉ SKVRNY, EKZÉM

Užití: Geranium patří mezi „ženské“ 
esence. Svým působením navrací 
ženu k propojení se svým nitrem, 
s jemnou, citlivou a křehkou duší 
Ženy. Esence vyrovná rozkolísanou 
psychiku a dolije do vyčerpaných 
baterií novou energii. Působí jako 
antidepresivum, uvolňuje psychické 
a emoční vypětí, úzkost, podráždění 
a stres. 
Esence tlumí poruchy spánku 
a navrací chuť do života unaveným 
a starším lidem. Geranium 
harmonizuje hormonální systém 
– pomáhá u klimakterických 
potíží, ulevuje při silné a bolestivé 
menstruaci. V kosmetice esence 
projasňuje povadlou pokožku, 
zesvětluje pigmentové skvrny 
(hormonálního původu) a je taktéž 
vhodná při akné, nečisté pleti 
a zánětech. Mírní suchý ekzém, lupy 
a lupénku. 

Charakteristika výrobku:  
aromaterapeutická esence
Obsah: 10 ml

››  KOMUNIKACE, SEBEVYJÁDŘENÍ
››  KONCENTRACE
››  PORUCHY ZAŽÍVÁNÍ
››  AKNÉ, TONIZACE PLETI

Užití: Esence máty s sebou přináší 
svěžest a volný nádech, kdy se do 
těla navrací odvaha i síla přirozeně 
se projevit a volně komunikovat. 
Zároveň vnáší do života víru v intuici, 
sebedůvěru a koncentraci. Máta 
nedovolí usazování nánosů emocí 
v těžkých situacích a pomáhá mnohé 
si uvědomit, prodýchat, zvědomit 
a „strávit“. 
Ulevuje tak při potížích s trávením 
a nevolnostmi, zklidňuje křeče 
a plynatost. Uplatňuje se také 
u nemocí dýchacích cest a zmírňuje 
některé typy migrén. Kapka máty 
vetřená do místa přetlaku – spánky, 
zátylek, žaludek, případně inhalace 
esence, přinese téměř okamžitý pocit 
úlevy. V kosmetice se doporučuje 
především pro zmírnění aknózních 
stavů a tonizaci pleti. 

Charakteristika výrobku:  
aromaterapeutická esence
Obsah: 10 ml

››  SEBEPŘIJETÍ
››  AFRODIZIAKUM
››  BUŠENÍ SRDCE, VYSOKÝ TLAK
››  HYDRATACE, OMLAZENÍ PLETI

Užití: Ylang ylang je esence 
posvátného přijetí sebe jako ženy, 
sebe jako muže. Učí člověka objevit 
svoji jedinečnost a krásu a přijímat 
se přesně takový, jaký je právě teď, 
protože pouze takový člověk pak 
navazuje vztahy zdravé a harmonické. 
Na fyzické rovině ylang ylang 
uklidňuje zrychlené bušení srdce 
a dýchání, pomáhá u stavů vysokého 
tlaku a tlumí nervové bolesti 
hlavy. Esence má afrodiziakální 
účinky, uplatnění najde u frigidity 
a impotence. Sladká vůně ylang 
ylangu napomáhá harmonizovat 
mysl, utišuje stavy napětí a úzkosti, 
podporuje spánek a působí jako 
antidepresivum. Esence použitá 
v kosmetice vyživuje a omlazuje 
pokožku a napomáhá hydrataci pleti.   

Charakteristika výrobku:  
aromaterapeutická esence
Obsah: 10 ml

››  OPTIMISMUS
››  PSYCHICKÉ UVOLNĚNÍ
››  OBTÍŽE S TRÁVENÍM
››  MASTNÁ PLEŤ

Užití: Esence pomeranče přináší 
doslova šťávu do života! Pomeranč 
odplaví stres, únavu i zakalené 
myšlenky a naleje elixír optimismu 
do všedních dní. S lehkostí sobě 
vlastní rozpustí frustraci, popudlivost, 
smutek a strachy. Vyrovnává výkyvy 
nálad a špatnou náladu. 
Esence má tonizační účinek na 
žaludek a upravuje zažívání. 
Osvědčuje se taktéž u břišních křečí, 
nechutenství, nadýmání, nevolností 
a zácpy. V kosmetickém použití 
najde uplatnění pro svou schopnost 
čistit, projasnit a prosvětlit ochablou 
a unavenou pleť. Zároveň vyrovnává 
produkci mazu a masážně se používá 
při celulitidě. 

MINT



BIOTERMAL SPIRON, 
SPIRON AIR* 
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Koupele a antiseptické 
produkty

BIOTERMAL

Charakteristika výrobku:  
bioinformační koupelová sůl 
Obsah: 350 g

››  ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST
››  KLOUBNÍ OBTÍŽE  

A BOLESTI PÁTEŘE
››  EKZÉMY, VYRÁŽKY,  

KOŽNÍ PROBLÉMY
››  POÚRAZOVÉ STAVY,  

FYZICKÁ I PSYCHICKÁ ÚNAVA

Užití: Koupel připravená ze soli vřídla 
Podhájska působí příznivě 
na problémy horních cest dýchacích, 
astma i záněty průdušek. 
Pomáhá při doléčování zlomenin, 
zmírňuje chronické i ponámahové 
bolesti kloubů, svalů, páteře. 
Pravidelné koupele se osvědčí lidem 
trpícím revmatismem, cévními 
problémy, stabilizují stav pacientů 
s osteoporózou, artrózou a artritidou. 
Biotermal je velmi účinný při léčbě 
ekzémů, vyrážek a kožních 
onemocnění. Harmonizuje celý 
energetický systém organismu.



TICK-A-TACK

Charakteristika výrobku:  
přírodní repelent 
Obsah: 50 ml

››  SMĚS PŘÍRODNÍCH ESENCÍ
››  CHRÁNÍ PŘED KLÍŠŤATY, KOMÁRY 

A DALŠÍM HMYZEM
››  ŠETRNÝ K POKOŽCE 

I K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Užití: Tick-a-tack je čistě přírodní 
repelent bez obsahu škodlivých 
chemikálií. Obsahuje vybrané esence 
fenyklu, máty, eukalyptu, kafru, 
citronely, pelargonie a zejména 
tomkovice vonné. Vytváří přirozenou 
ochranu před komáry a klíšťaty. Má 
příjemnou vůni, je jemný k pokožce 
a šetrný vůči přírodě. Přípravek lze 
bez obav zevně aplikovat na oblečení 
i na kůži.

AUDIRONSPIRON SPIRON AIR

Charakteristika výrobku:  
sprej s éterickými oleji 
Obsah: 50 ml

››  PREVENCE INFEKČNÍ NÁKAZY, 
REPELENT

››  DEZINFEKCE RAN A OVZDUŠÍ
››  ZKLIDNĚNÍ PSYCHIKY,  

ZDRAVÝ SPÁNEK
››  ZÁSTAVA KRVÁCENÍ,  

OČISTA RUKOU

Užití: Spiron ovlivňuje podle TČM 
zejména dráhu plic, srdce, tlustého 
střeva, žaludku, opasku
a další. Doporučuje se aplikovat při 
kašli, bolestech hlavy, depresích, 
neurastenii, nervovém vyčerpání, 
infekčním onemocnění plic a při 
chřipkách. Lze jej využít na velkých 
shromážděních nebo v místnostech 
v období nemocnosti. Působí jako 
dezinfekce vzduchu i různých 
předmětů. Má výrazný relaxační 
účinek, navodí pocit klidu a pohody. 

Charakteristika výrobku:  
přípravek s éterickými oleji 
do aromalamp a difuzérů
Obsah: 10 ml

››  PREVENCE INFEKČNÍ NÁKAZY, 
REPELENT

››  DEZINFEKCE RAN A OVZDUŠÍ
››  ZKLIDNĚNÍ PSYCHIKY,  

ZDRAVÝ SPÁNEK
››  ZÁSTAVA KRVÁCENÍ,  

OČISTA RUKOU

Užití: Spiron ovlivňuje podle TČM 
zejména dráhu plic, srdce, tlustého 
střeva, žaludku, opasku
a další. Doporučuje se aplikovat při 
kašli, bolestech hlavy, depresích, 
neurastenii, nervovém vyčerpání, 
infekčním onemocnění plic a při 
chřipkách. Lze jej využít na velkých 
shromážděních nebo v místnostech 
v období nemocnosti. Působí jako 
dezinfekce vzduchu i různých 
předmětů. Má výrazný relaxační 
účinek, navodí pocit klidu a pohody. 

Charakteristika výrobku:  
bioinformační bylinný přípravek 
k vnějšímu užití
Obsah: 30 ml

››  PROBLÉMY S UŠIMA A SLUCHEM
››  INFEKCE ZPŮSOBENÉ 

HERPETICKÝMI VIRY
››  NACHLAZENÍ, BOLESTI ZUBŮ, 

KOŽNÍ OBTÍŽE

Užití: Produkt obsahuje extrakt ze 
sedmi rostlin, vitamin E, komplex 
bioinformací a éterických olejů.  
Lze jej použít při zánětech středního 
ucha, hučení, zaléhání a pískání 
v uších, poruchách sluchu. Přináší 
úlevu a urychluje hojení při 
herpetických onemocněních (opary, 
neštovice). Zevně se aplikuje také 
u některých typů bradavic, vřídků, 
plísňových onemocnění kůže 
(zejména na nohou), zánětlivých 
a jiných kožních obtíží. Pomáhá  
při bolestech a zánětech zubů 
a v ústní dutině, při aftech, rýmě, 
zduření sliznic, hemoroidech, 
vaginálním výtoku. 
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MÝDLO 
PROTEKTIN 

Západní civilizace se stále častěji obracejí ke 
starým učením a hledají v nich rozklíčování 
dřívějších schopností, které postupem věků 
ztratily. Nejcennějším stavem člověka je 
setrvávání ve středu, ve svém niterném 
těžišti. Nejrůznější životní situace nás 
však často vychylují z rovnovážného stavu 
a nebývá vždy snadné vrátit se zpět do 
středu, do původní, výchozí pozice sebe 
sama. 

Nejjednodušší cesta k této rovnováze vede přes drobné denní 
rituály. Pentagramy® mýdel a šamponů Protektin, Ruticelit, 

Cytovital, Droserin a Artrin obsahují, stejně jako bioinformační 
krémy, bylinné extrakty, čisté přírodní silice a třetihorní termální 
vodu. Mají nejen příznivý účinek na pokožku a vlasy, ale přes 
energetický systém akupunkturních bodů a reflexních zón 
ovlivňují i naši celkovou zdravotní kondici a zpracování emocí. 
Jejich výhodou je, že působí šetrně a jejich složení je v nejvyšší 
možné míře přírodní.

Pentagram®
přírodní mýdla

MÝDLO  
RUTICELIT 

MÝDLO 
CYTOVITAL 

MÝDLO 
DROSERIN 

MÝDLO 
ARTRIN 

Charakteristika výrobku:  
přírodní glycerinové mýdlo
obsahující bylinné extrakty,
silice a termální vodu
Obsah: 100 g

››  REGENERUJE, OSVĚŽUJE
››  ODOLNOST PROTI PLÍSNÍM
››  U SUCHÝCH EKZÉMŮ  

A PORANĚNÍ KŮŽE

Užití: Mýdlo Protektin zvyšuje 
odolnost kůže proti plísňovým 
onemocněním. Je vhodné 
na ošetřování nohou. Působí 
na vyrážky nebo léze na kůži 
doprovázené drobným krvácením.  
Lze je využít při zánětech 
povrchových žil. Má příznivý vliv
u suchých ekzémů a podráždění kůže
chemickými látkami. Celkově je mýdlo
vhodné pro vlhkou nebo mastnou
pokožku.



MÝDLO  
RUTICELIT 

MÝDLO 
CYTOVITAL 

MÝDLO 
DROSERIN 

MÝDLO 
ARTRIN 

Charakteristika výrobku:  
přírodní glycerinové mýdlo
obsahující bylinné extrakty,
silice a termální vodu
Obsah: 100 g

››  NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ MÝDLO
››  AKTIVUJE A HARMONIZUJE
››  PORUCHY PROKRVENÍ

Užití: Ruticelit mýdlo je ze všech
mýdel Pentagramu® nejuniverzálnější.
Je vhodné je používat při jakémkoli
začervenání a překrvení kůže, nebo
naopak při její bledosti. Brání dalšímu
rozvoji vitiliga. Harmonizuje funkci
kůže jako celku. Celkově je mýdlo
využitelné pro všechny typy pleti
a při poruchách prokrvení kůže.

Charakteristika výrobku:  
přírodní glycerinové mýdlo
obsahující bylinné extrakty,
silice a termální vodu
Obsah: 100 g

››  HLADKÁ, JEMNÁ  
A PRUŽNÁ POKOŽKA

››  ZVLHČUJE A STABILIZUJE
››  HYDRATUJE

Užití: Po používání mýdla
Cytovital je pokožka hladká,
jemná a vláčná. Mýdlo zvyšuje její
pružnost a schopnost hydratace.
Napomáhá vyprazdňování
mazových žláz, promaštění pokožky
je stejnoměrnější a nevytvářejí
se mazové uzlíky. Mýdlo působí
preventivně na tvorbu akné.
Omezuje svrbění.

Charakteristika výrobku:  
přírodní glycerinové mýdlo
obsahující bylinné extrakty,
silice a termální vodu
Obsah: 100 g

››  ZLEPŠUJE ODOLNOST
››  ZVYŠUJE PEVNOST
››  PODPORUJE DOZRÁVÁNÍ

Užití: Droserin mýdlo podporuje
celkovou odolnost kůže proti běžným
vyrážkám bakteriálního i virového
původu. Působí také proti plísním.
Zvyšuje pevnost pokožky, napomáhá
dozrávání kožních buněk, ovlivňuje
jejich rohovatění. Pokožka je
po opakovaném používání hladká
a pevnější.

Charakteristika výrobku:  
přírodní glycerinové mýdlo
obsahující bylinné extrakty,
silice a termální vodu
Obsah: 100 g

››  ZKLIDŇUJE, UVOLŇUJE
››  VLHKÉ EKZÉMY
››  UDRŽUJE PŘIROZENOU VLHKOST

Užití: Produkt Artrin mýdlo zvyšuje 
odolnost kůže proti bakteriálním 
infekcím. Je vhodný na ošetřování 
vlhkých ekzémů. Zvyšuje produkci 
potních žláz, proto působí příznivě 
na suchou kůži. Urychluje prostup 
metabolitů (solí) kůží, používá se při 
dně a při zvýšené kyselosti kůže
u různých typů metabolických
poruch. Mýdlo lze doporučit
při zapáchajícím potu.



ŠAMPON 
PROTEKTIN 

ŠAMPON 
RUTICELIT 

Používáním nejen mýdel, 
ale i šamponů můžeme 
vhodně podpořit a doplnit 
účinky koncentrátů 
a krémů Pentagramu®. Tato 
kombinace urychlí obnovu 
organismu, jejich vzájemná 
součinnost naplní tradiční 
zásadu čínské medicíny 
– současného působení
zevnitř i zvenčí. Zároveň si
můžeme díky nim vytvořit
pravidelný rituál očisty
těla i duše.

Přispějeme tím k vytvoření a upevnění 
harmonie a využijeme osvědčený recept na 
spokojený a smysluplný život. Naše péče 
o zdraví a životní vyváženost získá nový, 
nečekaný rozměr. Jednotlivá mýdla a šampony 
Pentagramu® podporují působení pěti 
prvků, takže se můžeme vydávat bez obav 
z vychýlení do různých směrů. A bude nám 
k tomu stačit jediné. Zvolit si některý z nich.

Vlasová  
kosmetika

ŠAMPON 
CYTOVITAL 

ŠAMPON 
DROSERIN

ŠAMPON 
ARTRIN 

NUTRITIVE 
BALSAM

Charakteristika výrobku:  
přírodní šampon obsahující bylinné
extrakty, silice a termální vodu
Obsah: 200 ml

››  SNADNO SE MASTÍCÍ VLASY, 
TVORBA LUPŮ

››  VYPADÁVÁNÍ VLASŮ
››  ZATÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÝM 

ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM
››  POŠKOZENÍ BARVENÍM  

ČI ODBARVOVÁNÍM

Užití: Šampon Protektin je určen pro 
snadno se mastící a vypadávající 
vlasy, pro vlasy poškozené barvením 
nebo naopak odbarvováním, je 
vhodný pro zlepšení kvality vlasů, 
které jsou zatěžovány znečištěným 
životním prostředím a průmyslovými 
imisemi. Kromě účinků spojených 
s péčí o vlasy a pokožku hlavy 
působí přes energetický systém 
reflexních zón a akupunkturních 
bodů i na celkovou zdravotní kondici 
a zpracování emocí.

Charakteristika výrobku:  
přírodní šampon obsahující bylinné
extrakty, silice a termální vodu
Obsah: 200 ml

››  TVORBA LUPŮ
››  SLABÉ VLASY
››  ŠPATNÁ VLASOVÁ VÝŽIVA

Užití: Ruticelit je šampon vhodný
spíše pro vlasy tmavé. Snižuje tvorbu
lupů, zpevňuje vlasy a tím, že celkově
zlepšuje prokrvení pokožky,
podporuje obnovu vlasů na celé
hlavě. Kromě účinků spojených s péčí
o vlasy a pokožku hlavy působí přes
energetický systém reflexních zón
a akupunkturních bodů i na celkovou
zdravotní kondici a zpracování emocí.



ŠAMPON 
CYTOVITAL 

ŠAMPON 
DROSERIN

ŠAMPON 
ARTRIN 

NUTRITIVE 
BALSAM

Charakteristika výrobku:  
přírodní šampon obsahující bylinné
extrakty, silice a termální vodu
Obsah: 200 ml

››  LÁMAVÉ A SNADNO  
SE TŘEPÍCÍ VLASY

››  PODRÁŽDĚNÁ POKOŽKA
››  SVĚDĚNÍ
››  JEMNÉ A MASTNÉ VLASY  

SE ZTRÁTOU NA OBJEMU

Užití: Šampon Cytovital je určený pro 
všechny přirozené barvy vlasů, přesto 
nalezne uplatnění častěji u vlasů 
světlejších. Regeneruje lámavé 
a snadno se třepící vlasy. Zklidňuje 
pokožku hlavy, odstraňuje svědění. 
Kromě účinků spojených s péčí 
o vlasy a pokožku hlavy působí přes 
energetický systém reflexních zón 
a akupunkturních bodů i na celkovou 
zdravotní kondici a zpracování emocí.

Charakteristika výrobku:  
přírodní šampon obsahující bylinné
extrakty, silice a termální vodu
Obsah: 200 ml

››  MATNÉ VLASY
››  SNÍŽENÁ PRUŽNOST
››  VYPADÁVÁNÍ VLASŮ
››  DĚTSKÉ VLASY

Užití: Produkt Droserin šampon 
je určen pro normální, zdravé 
a převážně světlé vlasy. Zlepšuje 
pružnost vlasů a výsledkem jeho 
použití je jejich sametový lesk. 
Omezuje vypadávání vlasů na temeni
hlavy. Kromě účinků spojených s péčí
o vlasy a pokožku hlavy působí přes
energetický systém reflexních zón
a akupunkturních bodů i na celkovou
zdravotní kondici a zpracování emocí.

Charakteristika výrobku:  
přírodní šampon obsahující bylinné
extrakty, silice a termální vodu
Obsah: 200 ml

››  SUCHÉ A LÁMAVÉ VLASY
››  TVORBA ŠEDIN
››  PODPORA OBNOVY VLASŮ 

(ZEJMÉNA U MUŽŮ)

Užití: Šampon Artrin se doporučuje 
pro všechny přirozené barvy vlasů,
častěji nalezne využití u tmavších
odstínů. Je vhodný pro suché vlasy,
omezuje tvorbu šedin, podporuje
obnovu vlasů, zejména u mužů,
kterým se tvoří kouty. Kromě účinků
spojených s péčí o vlasy a pokožku
hlavy působí přes energetický systém
reflexních zón a akupunkturních
bodů i na celkovou zdravotní kondici
a zpracování emocí.

Charakteristika výrobku:  
balzám na vlasy
Obsah: 200 ml

››  PROKRVENÍ POKOŽKY  
A VÝŽIVA VLASŮ

››  SNADNÉ ROZČESÁVÁNÍ
››  PŮSOBENÍ PROTI TVORBĚ LUPŮ
››  OCHRANA PŘED VLIVY 

PROSTŘEDÍ

Užití: Vlasový balzám podporuje 
prokrvení pokožky, výživu vlasové 
cibulky, a tím i zdravý růst vlasů. 
Zvyšuje jejich lesk,  pevnost 
a rovnovážnou vlhkost, vlasy se lépe 
rozčesávají a nelámou se. Balzám 
je ochraňuje před vlivy prostředí, 
působí proti tvorbě lupů.



SILIX, DIAMOND, 
BALSAMIO

CARALOTION PROTEKTIN 
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Charakteristika výrobku:  
bioinformační zubní pasty
Obsah: 100 ml

››  OCHRANA PROTI ZUBNÍMU KAZU
››  ZÁNĚTY V DUTINĚ ÚSTNÍ,  

AFTY, OPARY
››  PARODONTÓZA,  

KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ
››  DEZINFEKCE A REGENERACE 

ÚSTNÍ DUTINY

Užití: Základem těchto zubních
past je voda třetihorního moře
z termálního vřídla Podhájska.
Je obohacena speciální směsí
bylin a kompozicí vybraných
éterických olejů s antibakteriálními,
antivirovými a protiplísňovými
účinky. Zubní pasty působí proti
vzniku zubního kazu, osvěžují
dech, mají protizánětlivé účinky.
Jsou vhodné při aftech, oparech
a zánětech dutiny ústní.
Pomáhají při krvácivosti dásní,
parodontitidě a léčbě odhalených
zubních krčků. Všechny tyto pasty
jsou vhodné při homeopatické léčbě.

Charakteristika výrobku:  
tělový regenerační olej
Obsah: 100 ml

››  REGENERACE A VÝŽIVA KŮŽE
››  KAŽDODENNÍ PÉČE O POKOŽKU
››  OCHRANA POKOŽKY  

PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY
››  ZAMEZENÍ PŘEDČASNÉMU 

STÁRNUTÍ KŮŽE

Užití: Dermaton oil je vhodný
pro každodenní regeneraci
suché a normální pokožky.
Obsahuje olej z rýžových klíčků,
dále olej rakytníkový, jojobový,
lecitin a éterické oleje, z nichž
nejvýznamnější je olej levandulový
a silice tymiánu. Působí na zklidnění
pokožky a obnovuje ji po vystavení
nepříznivým vlivům vnějšího
prostředí nebo slunečnímu záření.
Zrychluje regeneraci pokožky
v hlubších vrstvách kůže a zároveň
ji chrání proti nadměrnému
vysychání.

DERMATON
OIL

Charakteristika výrobku:  
tělový regenerační gel
Obsah: 100 ml

››  PRO OŠETŘENÍ PODRÁŽDĚNÉ  
A PŘECITLIVĚLÉ POKOŽKY

››  REGENERUJE POKOŽKU  
PO OPALOVÁNÍ

››  PŮSOBÍ PROTI STÁRNUTÍ 
POKOŽKY A VZNIKU I ROZVOJI 
VRÁSEK

››  POMÁHÁ PŘI ALERGICKÝCH 
PROJEVECH NA KŮŽI

Užití: Dermaton gel je určený
především k aplikaci na pokožku
po opalování a pro případy, kdy je
pokožka vlivem slunečního záření
nebo z jiného důvodu podrážděná
a přecitlivělá. Působí proti stárnutí
pokožky a vzniku a rozvoji vrásek. 
Přírodní látky z aloe vera, extrakt 
z granátového jablka, echinacey, 
stévie, zeleného čaje a barbadoské 
třešně mají hydratující, chladivé, 
protizánětlivé a zklidňující účinky. 
Bambucké máslo a jojobový olej 
pokožku zvláčňují, zajišťují její  
hebkost a pružnost.

DERMATON
GEL

SILIX, DIAMOND,
BALSAMIO

ARTRIN 
BALM

DROSERIN 
BALM

DERMATON 
OIL

DERMATON 
GEL

ARTRIN 
BALM

DROSERIN 
BALM

DERMATON 
OIL

DERMATON 
GEL

SILIX, DIAMOND, 
BALSAMIO

CARALOTION PROTEKTIN 
DEO
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ARTRIN 
BALM

DROSERIN 
BALM

DERMATON 
OIL

DERMATON 
GEL

Charakteristika výrobku:  
přírodní regenerační krém
Obsah: 50 ml

››  PO HOLENÍ, EPILACI I DEPILACI
››  PŮSOBÍ HOJIVĚ  

A PROTIZÁNĚTLIVĚ
››  ZVLÁČŇUJE A HYDRATUJE 

POKOŽKU

Užití: Artrin balm je přípravek vhodný
po holení, epilaci i depilaci, určený
pro muže i ženy. Obsahuje bylinný
extrakt Artrin, termální vodu z vřídla
Podhájska, esenciální oleje a extrakty
z čajovníku a aloe vera. Působí hojivě
a protizánětlivě, zklidňuje pokožku.
Zvláčňuje a hydratuje kůži. Lze jej
použít na sluncem podrážděnou
pokožku, jako hydratační krém
na mastnou pleť. Osvědčil se
u lymfatických masáží. Po jeho užití
přetrvává delší dobu chladivý dojem.
Díky příjemné konzistenci se dobře
roztírá, má osvěživou přírodní vůni.

Charakteristika výrobku:  
přírodní balzám na rty
Obsah: 10 g

››  CHRÁNÍ JEMNOU POKOŽKU RTŮ
››  PŘÍRODNÍ SLOŽENÍ
››  EKOLOGICKÉ BALENÍ

Užití: Zcela přírodní balzám na rty
s obsahem pečujících olejů. Obsahuje
bylinný extrakt Droserin, který je
sestaven na bázi prvku Kov. Jeho
hlavním účinkem je ochrana a pomoc
při regeneraci rtů, které působí živě
a plně. Po aplikaci balzámu jsou
vláčné a chráněné, zvláště ve dnech
výrazného chladu nebo silných
slunečních paprsků.

DROSERIN
BALM

ARTRIN
BALM

ARTRIN 
BALM

DROSERIN 
BALM

DERMATON 
OIL

DERMATON 
GEL

Charakteristika výrobku:  
tělové mléko
Obsah: 200 ml

››  HYDRATACE A REGENERACE 
CITLIVÉ POKOŽKY

››  SVĚDIVÉ EKZÉMY,  
LUPÉNKA, AKNÉ

››  SUCHÁ, ŠUPINATÁ  
NEBO PODRÁŽDĚNÁ KŮŽE

››  OCHRANA POKOŽKY PŘED 
NEGATIVNÍMI VLIVY OKOLÍ

Užití: Caralotion je bioinformační
hydratační přípravek s výrazným
regeneračním působením na
pokožku celého těla, lehce se aplikuje
a roztírá. Má silný antioxidační
efekt. Účinky substancí obsažených
v Caralotion se vzájemně doplňují
a působí proti předčasnému stárnutí
pleti. Mléko obsahuje přirozenou
paletu minerálů a solí z třetihorní
mořské vody vřídla Podhájska, které
pokožku prohřívají, vyživují a chrání.
Je vhodné k použití po opalování.

Charakteristika výrobku:  
přírodní deodorant
Obsah: 35 g

››  ČISTOTA A SVĚŽEST
››  JEMNÁ DETOXIKACE
››  ZCELA PŘÍRODNÍ A EKOLOGICKÝ

Užití: Přírodní deodorant s dvojitým
účinkem. Obsahuje bylinný extrakt
Protektin napomáhající jemné
detoxikaci organismu a vzácné
esence, které tvoří jeho přírodní
parfém. Zajišťuje komfort a pocit
svěžesti po celý den.

CARALOTION PROTEKTIN
DEO

SILIX, DIAMOND, 
BALSAMIO

CARALOTION PROTEKTIN 
DEO
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CYTOVITAL 
RENOVE

RUTICELIT 
RENOVE

ARTRIN 
RENOVE
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DROSERIN 
RENOVE

PROTEKTIN 
RENOVE

VISAGE
SERUM

VISAGE 
OIL

Charakteristika výrobku:  
přírodní pleťový krém
Obsah: 50 ml

››  JE URČENÝ PRO ZRALOU PLEŤ
››  NAPOMÁHÁ OBNOVĚ 

DERMÁLNÍCH BUNĚK
››  ZLEPŠUJE ELASTICITU POKOŽKY
››  PODPORUJE JEJÍ  

MLADISTVÝ VZHLED

Užití: Cytovital renove vyživuje zralou
pleť se sklonem k tvorbě vrásek.
Napomáhá obnově dermálních
buněk, zlepšuje elasticitu pokožky
a podporuje její mladistvý vzhled.
Vhodný je k použití jako denní i noční
krém. Obsahuje mimořádně vysoký 
podíl účinných látek, třetihorní 
termální vodu a nejkvalitnější  
rostlinné oleje. Přírodní 
parfém je složený ze vzácných 
aromaterapeutických esencí.

Charakteristika výrobku:  
přírodní pleťový krém
Obsah: 50 ml

››  PRO VŠECHNY TYPY PLETI
››  ZPEVŇUJE A POSILUJE  

PRUŽNOST CÉV
››  POKOŽKU ZMĚKČUJE  

A ZVLÁČŇUJE
››  VHODNÝ ZEJMÉNA  

PRO KUPERÓZNÍ PLEŤ

Užití: Svou lehkou revitalizační
kompozicí vyhovuje Ruticelit renove
všem typům pleti. Pokud nemáte
pleť příliš mastnou, ani nepociťujete
suchost a stahování, Ruticelit renove
je ten pravý produkt. Lze jej použít
při ranním i večerním ošetření
pleti. Je vhodný zejména pro pleť
s rozšířenými žilkami – kuperózou.
Zpevňuje a posiluje pružnost cév,
podporuje mikrocirkulaci, zmírňuje
svědění a pokožku změkčuje
a zvláčňuje. Obsahuje mimořádně 
vysoký podíl účinných látek, třetihorní 
termální vodu a nejkvalitnější  
rostlinné oleje. Přírodní parfém  
je složený ze vzácných esencí.

Charakteristika výrobku:  
přírodní pleťový krém
Obsah: 50 ml

››  PRO PLEŤ UNAVENOU,  
SUCHOU A CITLIVOU

››  ZPEVŇUJE, HYDRATUJE  
A ZABRAŇUJE VYSOUŠENÍ

››  HOJÍ DROBNÉ JIZVIČKY 
A VYHLAZUJE  
POČÍNAJÍCÍ VRÁSKY

››  POMÁHÁ PŘI VIDITELNÝCH 
TMAVÝCH KRUZÍCH POD OČIMA

Užití: Artrin renove je určený pro
unavenou, suchou a citlivou pleť,
která ztrácí svou přirozenou barvu.
Pokožce dodává potřebnou výživu,
ochraňuje ji, hydratuje a zabraňuje
jejímu dalšímu vysoušení. Hojí  
drobné jizvičky a vyhlazuje počínající 
vrásky, pomáhá při viditelných 
tmavých kruzích pod očima. Je  
vhodný jako denní i noční krém.
Obsahuje mimořádně vysoký podíl
účinných látek, třetihorní termální
vodu a nejkvalitnější rostlinné
oleje. Přírodní parfém je složený
ze vzácných esencí.



DROSERIN 
RENOVE

PROTEKTIN 
RENOVE

VISAGE
SERUM

VISAGE 
OIL

Charakteristika výrobku:  
přírodní pleťový krém
Obsah: 50 ml

››  OBNOVUJE SUCHOU,  
ZTENČENOU PLEŤ

››  VHODNÝ I PRO NEJSUŠŠÍ  
TYPY POKOŽKY

››  CHRÁNÍ PŘED VNĚJŠÍMI VLIVY
››  UPLATNÍ SE I JAKO ZIMNÍ KRÉM

Užití: Droserin renove obnovuje
suchou, ztenčenou pleť, která 
nedostatečně plní svou ochrannou 
funkci. Je nejmastnější ze všech  
krémů Renove, proto je vhodný i pro 
nejsušší typy pokožky. Je vhodný jak 
pro denní, tak noční použití. Obsahuje 
mimořádně vysoký podíl účinných 
látek, třetihorní termální vodu 
a nejkvalitnější rostlinné oleje.  
Přírodní parfém je složený
ze vzácných aromaterapeutických
esencí.

Charakteristika výrobku:  
přírodní pleťový krém
Obsah: 50 ml

››  URČENÝ PRO PROBLEMATICKOU, 
SMÍŠENOU A MASTNOU PLEŤ

››  ÚČINNĚ HOJÍ ZÁNĚTLIVÁ 
A EKZEMATICKÁ LOŽISKA

››  JE VHODNÝ K OŠETŘENÍ 
PIGMENTOVÝCH SKVRN

››  PŘIROZENĚ NEUTRALIZUJE 
TOXINY

Užití: Protektin renove je určený
pro problematickou pleť se sklonem
k vyrážkám, dermatitidám a akné.
Účinně hojí zánětlivá a ekzematická
ložiska, přitom pleť nevysušuje,
ale napomáhá její vláčnosti, stahuje
póry. Je též vhodný k ošetření
pigmentových skvrn. Svým složením
přirozeně neutralizuje toxiny, a proto
je vhodný i k potírání otoků.
Obsahuje mimořádně vysoký podíl
účinných látek, třetihorní termální
vodu a nejkvalitnější rostlinné
oleje. Přírodní parfém je složený
ze vzácných aromaterapeutických
esencí.

Charakteristika výrobku:  
přírodní revitalizační
proteino-enzymatický komplex
Obsah: 15 ml

››  MÁ SILNÝ REGENERAČNÍ EFEKT
››  PLEŤ ZPEVŇUJE, VYŽIVUJE 

A OMLAZUJE
››  NAPOMÁHÁ ZJEMNĚNÍ VRÁSEK 

A CELKOVÉ HYDRATACI

Užití: Visage serum má silný
regenerační efekt. Pleť vyživuje,
omlazuje, navrací jí pevnost
a pružnost. Napomáhá zjemnění
vrásek a celkové hydrataci.
Působí na všechny stupně tvorby
pigmentace a protizánětlivě.
Je možné jej použít jak samostatně,
tak i jako podkladový krém.
Obsahuje dvě základní účinné látky
Vermesin® a Helixin®, doplněné
o nejkvalitnější arganový olej, aloe
vera a přírodní esenciální parfém.

Charakteristika výrobku:  
přírodní odličovací olej
Obsah: 100 ml

››  NEJJEMNĚJŠÍ ZPŮSOB 
PŘIROZENÉ OČISTY PLETI

››  ÚČINNĚ ODSTRAŇUJE 
Z POKOŽKY BAKTERIE,  
MAZ A NEČISTOTY

››  PLEŤ ZANECHÁVÁ ČISTOU 
A CHRÁNĚNOU

Užití: Odličovací přípravek Visage oil
představuje nejjemnější způsob
přirozené očisty pleti. Účinně
odstraňuje z povrchu pokožky i jejích
pórů bakterie, maz a nečistoty,
které jsou rozpustné pouze
v tucích a nejdou vyčistit vodou.
Pleť zanechává čistou a chráněnou.
Obsahuje pouze přírodní oleje,
vzácné esence a unikátní bylinný
extrakt Protektin. Snadno se
aplikuje a je dostatečně účinný i na
voděodolný make-up a řasenku.
Doporučujeme používat s tonizační
a regenerační pleťovou vodou Visage
water a pleťovými pěsticími krémy
z řady Renove.



VISAGE WATER WATER BALANCE VISAGE REJUVE VISAGE BALANCE
Charakteristika výrobku:  
tonizační a regenerační pleťová voda
Obsah: 150 ml

››  ZKLIDŇUJE PODRÁŽDĚNOU 
A PROBLEMATICKOU POKOŽKU

››  HARMONIZUJE UNAVENOU PLEŤ
››  MÁ STIMULUJÍCÍ ÚČINKY NA KŮŽI

Užití: Čisticí a relaxační pleťová voda
v jedinečném složení z hydrolátů
Cistus ladanifer a Lavandula stoechas,
které se vyskytují ve vzájemné
symbióze na atlantickém pobřeží
Portugalska. Zklidňuje podrážděnou
a problematickou pokožku.
Harmonizuje unavenou a stimuluje
povadlou pleť. Doporučujeme
používat s odličovacím olejem
Visage oil, maskou Visage balance
a pleťovými krémy z řady Renove.

Charakteristika výrobku:  
tonizační a regenerační pleťová voda
Obsah: 150 ml

››  ZKLIDŇUJÍCÍ
››  JEMNÁ A PŘITOM ÚČINNÁ
››  ČISTÍ, TONIZUJE A REGENERUJE
››  DODÁVÁ SVĚŽEST A VITALITU

Užití: Pleťová voda, ve které je
jemnost hydrolátu růže damašské
doplněná silou přírodně prohřívané
třetihorní termální vody plné zemské
energie. Čistí, tonizuje a účinně
regeneruje pokožku, pleti dodává
na dlouhou dobu svěžest a vitalitu.
Obsahuje pouze přírodní parfém ze
vzácných esencí gerania a okvětních
lístků růže v aromaterapeutickém
množství. Doporučujeme používat
s odličovacím olejem Visage oil
a pleťovými pěsticími krémy z řady
Renove.

Charakteristika výrobku:  
přírodní pleťová maska
Obsah: 50 ml

››  VYPÍNÁ A VYHLAZUJE
››  ZPEVŇUJE A OMLAZUJE
››  PRO VŠECHNY TYPY PLETI

Užití: Přírodní revitalizační maska pro
všechny typy pleti. Obsahuje růžový
a fialový francouzský jíl, mátový
a meduňkový hydrolát a vzácný
černuchový, ricinový a arganový
olej doplněný extraktem z pískavice.
Vypíná a vyhlazuje pleť, vyplňuje
vrásky a napomáhá odstraňovat
odumřelé buňky. Pleť celkově
zpevňuje, omlazuje, rozjasňuje
a regeneruje. Jako parfém jsou
zastoupeny pouze nejkvalitnější,  
čistě přírodní esence.

Charakteristika výrobku:  
přírodní pleťová maska
Obsah: 50 ml

››  ZESVĚTLENÍ  
PIGMENTOVÝCH SKVRN

››  CITLIVÁ A PROBLEMATICKÁ PLEŤ
››  HOJENÍ A VÝŽIVA POKOŽKY
››  ZMÍRNĚNÍ OTOKŮ

Užití: Maska, která pleti navrací její
přirozenou fyziologickou funkci,
zklidňuje a vyrovnává barevné
nedokonalosti. Lze ji využít
samostatně pro rychlou aplikaci
nebo si vytvořit masku na míru podle
typu pleti v kombinaci s některým
z terapeutických nebo kosmetických
krémů Pentagramu® Energy. Všechny
varianty masky vyhlazují pleť, stahují 
póry, jsou velice vhodné pro pleť 
s pigmentovými skvrnami  
a barevnými nerovnostmi. Kromě 
přírodního bílého jílu tvoří masku 
hydrolát z gerania a slaměnky. Dále 
obsahuje extrakt z Cistus ladanifer, 
organicky vázaný zinek a vzácný, 
ručně lisovaný olej z Pistacia
lentiscus. Energetické působení
a příjemný pocit podpoří esence
z heřmánku modrého, cistu, gerania
a slaměnky.

ARGAN OIL ALMOND OIL

Kosmetické oleje
Používání vzácných 
olejů patří mezi nejstarší 
způsob péče o pokožku. 
Přestože jsou dnes 
součástí vyspělých 
kosmetických formulací, 
jejich samostatné využití 
má stále obrovský 
potenciál a významný 
účinek. Suroviny 
pocházející z volné divoké 
přírody marockého 
Atlasu a tradiční ruční 
sběr a zpracování 
zaručují mimořádnou 
kvalitu, jemnou texturu 
a dokonalou vůni 
i vstřebatelnost.

Oleje je možné velmi dobře kombinovat se 
všemi krémy řady Renove nebo pleťovými 
maskami. Přidáním kapky oleje si můžete 
sami řídit míru mastnoty přípravku, 
kdykoliv to potřebujete.



ARGAN OIL ALMOND OIL

Kosmetické oleje
Používání vzácných 
olejů patří mezi nejstarší 
způsob péče o pokožku. 
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jejich samostatné využití 
má stále obrovský 
potenciál a významný 
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pocházející z volné divoké 
přírody marockého 
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kvalitu, jemnou texturu 
a dokonalou vůni 
i vstřebatelnost.

Oleje je možné velmi dobře kombinovat se 
všemi krémy řady Renove nebo pleťovými 
maskami. Přidáním kapky oleje si můžete 
sami řídit míru mastnoty přípravku, 
kdykoliv to potřebujete.

ARGAN OIL ALMOND OIL

Kosmetické oleje
Používání vzácných 
olejů patří mezi nejstarší 
způsob péče o pokožku. 
Přestože jsou dnes 
součástí vyspělých 
kosmetických formulací, 
jejich samostatné využití 
má stále obrovský 
potenciál a významný 
účinek. Suroviny 
pocházející z volné divoké 
přírody marockého 
Atlasu a tradiční ruční 
sběr a zpracování 
zaručují mimořádnou 
kvalitu, jemnou texturu 
a dokonalou vůni 
i vstřebatelnost.

Oleje je možné velmi dobře kombinovat se 
všemi krémy řady Renove nebo pleťovými 
maskami. Přidáním kapky oleje si můžete 
sami řídit míru mastnoty přípravku, 
kdykoliv to potřebujete.

Charakteristika výrobku:  
čistý arganový olej
Obsah: 100 ml

››  VHODNÝ PRO KAŽDÝ TYP PLETI
››  MÁ SILNÉ LIFTINGOVÉ ÚČINKY
››  VYHLAZUJE DROBNÉ JIZVY
››  VHODNÝ NA VLASY  

I POKOŽKU HLAVY

Užití: Arganový olej patří mezi
nejdražší a nejvzácnější oleje na
světě. Jeho omezená dostupnost,
náročný způsob zpracování
a vysoký obsah účinných látek
jsou důvodem, proč je mnohými
nazýván „marockým zlatem“. Má  
silné liftingové, zajizvující účinky,
je vhodný pro každý typ pleti.
Pouze čistý a přírodní arganový olej
v biokvalitě dokáže plně rozvinout
všechny své účinky a nabízí široký
kosmetický a terapeutický efekt.
Doporučujeme kombinovat jej
s pěsticími krémy řady Renove.

Charakteristika výrobku:  
čistý mandlový olej
Obsah: 100 ml

››  VHODNÝ PRO SUCHOU, CITLIVOU 
A DĚTSKOU PLEŤ

››  ZJEMŇUJE A PŘITOM  
NEUCPÁVÁ PÓRY

››  VÝRAZNĚ ZKLIDŇUJE 
PODRÁŽDĚNOU POKOŽKU

››  HOJÍ POPRASKANOU KŮŽI

Užití: Mandlový olej je jedním
z nejcennějších a nejjemnějších
rostlinných olejů, získávaný lisováním
semen krásné mandloně obecné.
Obsahuje vysoký podíl bioaktivních
látek. Pleť zjemňuje, neucpává póry
a výrazně zklidňuje podrážděnou
pokožku. Je vhodný pro suchou,
velmi citlivou a dětskou pleť.
Pouze čistý a přírodní mandlový olej
v biokvalitě dokáže plně rozvinout
všechny své účinky a nabízí široký
kosmetický a terapeutický efekt.
Doporučujeme kombinovat jej
s pěsticími krémy řady Renove.



Poznámky



Poznámky



www.energy.cz




