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DOPLŇKY STRAVY S TRADICÍ
Záruka bezpečnosti, ověřené účinnosti a kvality

Doplňky stravy NATUREVIA® jsou z přírodních zdrojů a neobsahují
chemické konzervační látky, umělá barviva ani aromata.
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ZÁRUKA KVALITY, BEZPEČNOSTI
A OVĚŘENÉ ÚČINNOSTI

Před 25 lety přinesla naše společnost BIOVIT IMPEX na český trh první přírodní doplňky
stravy značky Swiss Natural® od jednoho z předních výrobců vitamínů a doplňků
stravy v Kanadě, firmy s více než 50 letou tradicí. Produkty jsou vyráběny nejmodernější technologií, zaručující dodržení nejvyšších standardů kvality od vstupních
surovin až po finální produkt. Výrobce v Kanadě musí testovat každou vyrobenou
šarži výrobku pod přísným dohledem kanadského ministerstva zdravotnictví.

Neměníme složení produktů, měníme jen značku.
V roce 2018 jsme zahájili postupný přebal stávajících a vámi oblíbených produktů
Swiss Natural® do nových obalů značky NATUREVIA®, nové originální a nezaměnitelné značky, vystihující základní vlastnost našich produktů, jejich přírodní povahu
a původ – NATUREVIA®.

Přípravky neobsahují chemické konzervační látky, umělá barviva či aromata a téměř všechny produkty jsou vhodné i
pro osoby se zvláštními dietetickými potřebami a splňují požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků.

BEZ UMĚLÝCH
SLADIDEL

BEZ UMĚLÝCH
BARVIV

BEZ LEPKU

www.naturevia.cz

STABILNÍ PŘI
POKOJOVÉ TELOTĚ
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PRÉMIOVÁ KVALITA PRODUKTŮ
ZNAČKY NATUREVIA®
•  V ždy plná kapsle účinných látek a vysoce koncentrované extrakty
•  U NATUREVIA® nenajdete produkty, kde většinu obsahu kapslí a tablet tvoří plnidla
nebo nekvalitní extrakty.
•  M
 aximální užitek a účinnost při komfortním dávkování méně kapslí denně.

NATUREVIA® – více užitku, méně užívání
STAČÍ
1 KAPSLE
DENNĚ

NATUREVIA®
MAXIMUM ÚČINNÝCH LÁTEK
A SILNĚ KONCENTROVANÝ
EXTRAKT

NUTNÉ
2 KAPSLE
DENNĚ

ZÁKLADNÍ PRODUKTY
NIŽŠÍ OBSAH
ÚČINNÝCH LÁTEK,
SLABŠÍ EXTRAKT

BALENÍ 60 KAPSLÍ

BALENÍ 60 KAPSLÍ

60
DNÍ
30
DNÍ

•  z ákladem produktů jsou přírodní suroviny, proto je jejich vstřebatelnost a účinnost jedinečná
•  zajištění absolutní kvality od surovin po hotové výrobky (Total Quality Assurance)
•  v ědecký výzkum a vývoj
•  garance stability a obsahu účinných látek
•  k valita ověřena více než 50 letou tradicí

Produkty NATUREVIA® s variabilní formou užívání

VYSYPÁVACÍ
KAPSLE

TABLETA

ŽELATINOVÁ
KAPSLE

KAPKY
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ROSTLINNÁ
KAPSLE

NERVOVÁ SOUSTAVA
STRES, VYČERPÁNÍ A ÚNAVA
SPÁNEK A UKLIDNĚNÍ
KOSTI, ZUBY A SVALY
IMUNITA
VITAMÍNY
SRDCE, MOZEK A ZRAK
CHOLESTEROL

10

KOENZYM Q10

TRÁVICÍ SOUSTAVA
PROBIOTIKA
JÁTRA A DETOXIKACE
POTENCE A PLODNOST
PROSTATA A MOČOVÉ CESTY
BRUSINKY
ZDRAVÍ A KRÁSA ŽENY
MENOPAUZA
KLOUBY A CHRUPAVKY
POHYB A MOBILITA

www.naturevia.cz

DOPLŇKY STRAVY – vaše cesta ke zdraví celého těla

doplňky stravy

NERVOVÁ SOUSTAVA
STRES, VYČERPÁNÍ A ÚNAVA
SPÁNEK A UKLIDNĚNÍ

Hořčík – Pohlazení pro vaše nervy

Hořčík (magnesium) pomáhá udržovat normální stav kostí a zubů. Přispívá ke snížení únavy a k zachování
normální funkce svalů a nervů. Nedostatek hořčíku způsobuje např. nervozitu a vyčerpanost. Příjem hořčíku
potravou je často nízký, proto je vhodné jej zajistit i formou doplňku stravy.

90
DNÍ

MAGNESIUM 1 420 mg
OBSAHUJE
v 1 tabletě

Oxid hořečnatý 420 mg
(252 mg čistého Mg)

DÁVKOVÁNÍ

1 tbl DENNĚ

BALENÍ

90 tablet

JEDNA MALÁ
SNADNO POLYKATELNÁ
TABLETA DENNĚ
PRO KOMFORTNÍ
UŽÍVÁNÍ

•Vyšší potřebu hořčíku mají lidé trpící stresem, při vyšší tělesné aktivitě,
těhotné a kojící ženy, děti v období růstu, kardiaci a diabetici.
• Zajištění dostatečné denní dávky hořčíku
• Komfortní užívání – malá snadno polykatelná tableta

90
DNÍ

MAGNESIUM 1 MEGA 835 mg
OBSAHUJE
v 1 tabletě

Oxid hořečnatý 835 mg
(500 mg čistého Mg)

DÁVKOVÁNÍ

1 tbl DENNĚ

BALENÍ

90 tablet

OU
VÝŠEN
PRO Z ÁTĚŽ
Z

• Extra silná dávka hořčíku v jedné tabletě.
• Pro svaly, nervy a snížení únavy, vhodné
při zvýšené fyzické a psychické zátěži.
• Zajištění zvýšené dávky hořčíku

www.naturevia.cz

11 mm
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Spánek a uklidnění

Kozlík lékařský (Valeriana) se již od pradávna úžívá jako účinné přírodní sedativum. Obsahuje látky zvyšující hladinu přirozeně se vyskytujícího neuropřenašeče kyseliny gama-aminomáselné (GABA), která
má vliv na zklidnění centrálního nervového systému. Pravidelné užívání Kozlíku lékařského tlumí úzkostné
stavy a duševní napětí, zkvalitňuje spánek a zamezuje předčasnému buzení.

30
DNÍ

SLEEPNOX forte
OBSAHUJE
v 1 kapsli

Kozlík (Valeriana officinalis) 600 mg,
chmel 340 mg, mučenka 300 mg,
meduňka 600 mg

DÁVKOVÁNÍ

1 cps DENNĚ, 1/2–1 hod. před spaním

BALENÍ

30 kapslí

OLÁVÁ
NEVYVVYK
Á
N

NEJVYŠŠÍ HERBÁLNÍ KOEFICIENT
KOZLÍKU (VALERIANY)
V DOPLŇKU STRAVY NA TRHU.

Extra silná směs extraktů z bylin pro podporu spánku a uklidnění. Přispívá ke snadnějšímu usnutí, zlepšení
kvality spánku, zklidnění při stresu a duševním napětí. Bezpečný a šetrný, bez vedlejších účinků, ani dlouhodobé užívání nevyvolává návyk.

doplňky stravy

KOSTI, ZUBY A SVALY
IMUNITA
VITAMÍNY

Kam nechodí slunce, chodí lékař

Vitamin D přispívá k správnému vstřebávání a využití vápníku a fosforu z potravy, k udržení zdravých
kostí a zubů, k správnému fungování svalů a správné funkci imunitního systému. Podílí se také
na procesu dělení buněk. V současné době trpí populace jeho deficitem, a to hlavně v zimě při nedostatku
slunečního záření.

90
DNÍ

VITAMÍN D3-EFEKT 1000 IU
OBSAHUJE
v 1 tabletě

Vitamín D3 (Cholecalciferol)
25 μg =1 000 I.U.

DÁVKOVÁNÍ

1 tbl DENNĚ

BALENÍ

90 tablet

AŽ 70% EVROPANŮ
VŠECH VĚKOVÝCH
SKUPIN MÁ
NÍZKOU HLADINU
VITAMINU D V KRVI.*

• Optimální denní dávka
•doporučeno všem dospělým v zimních měsících,
• lidem 50+ celoročně
* Šašinka, Furková; Pandémia nedostatku vitaminu D; 2012

90
DNÍ

VITAMÍN D3-EFEKT 2000 IU
OBSAHUJE
v 1 tabletě

Vitamín D3 (Cholecalciferol)
50 μg =2000 I.U.

DÁVKOVÁNÍ

1 tbl DENNĚ

BALENÍ

90 tablet

EXTRA
SILNÉ

• Extra silná dávka
• Zvýšená potřeba vitaminu D je zejména při obezitě,
malabsorbci a užívání léků ovlivňujících
metabolismus vitamínu D

www.naturevia.cz
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NOVINKA

360
DNÍ

0+

VITAMÍN D3-EFEKT 400 IU KAPKY
OBSAHUJE
v 1 kapce

Vitamín D3 (Cholecalciferol)
10µg = 400 IU

DÁVKOVÁNÍ

Kojenci a děti do 12 let 1-2 kapky DENNĚ
Dospělí 2 kapky DENNĚ

BALENÍ

360 kapek (10 ml)

ORTNÍ
KOMF KAPEK
A
FORM

• Čistý vitamin D3 v olivovém oleji
• Vhodný pro každý věk od kojenců po seniory
•  Jednoduché dávkování,
• Ideální alternativa k tabletám
• Vhodné řešení při potížích s polykáním a pro děti

60
DNÍ

VITAMÍN D3-EFEKT 600 IU
OBSAHUJE
v 1 tabletě

Vitamín D3 (Cholecalciferol)
15 μg =600 I.U.

DÁVKOVÁNÍ

1 tbl DENNĚ

BALENÍ

60 žvýkacích tablet

MALÉ DÍTĚ POTŘEBUJE
DVAKRÁT VÍCE
VITAMINU D NEŽ
DOSPĚLÝ ČLOVĚK

• Vitamin D pro správný růst a vývin kostí u dětí.
• Podporuje funkci imunitního systému.
• Cucavé tablety s pomerančovou příchutí.

doplňky stravy

KOSTI, ZUBY A SVALY
IMUNITA
VITAMÍNY

Výkonný antioxidant
Vitamin C přispívá ke snížení únavy a vyčerpání, ke správné funkci imunitního systému a nervové soustavy,
k antioxidační ochraně buněk. Napomáhá tvorbě kolagenu, normální funkci kostí, cév, chrupavek,
dásní, zubů a kůže.

90
DNÍ

C-MIX 500 mg
OBSAHUJE
v 1 tabletě

Vitamín C 500 mg; šípkový extrakt, rutin,
hesperidin, citrusové bioflavonoidy,
acerola,

DÁVKOVÁNÍ

1 tbl DENNĚ

BALENÍ

90 žvýkacích tablet

VITAMÍN NEZBYTNÝ
K ŽIVOTU A UDRŽENÍ
TĚLESNÉHO ZDRAVÍ

• K ombinace vitaminu C a silných bioflavonoidů z přírodních zdrojů,
které účinek vitaminu C podporují
•3 druhy přírodních příchutí - pomeranč, třešeň, tropické ovoce
• S cukrem a sladidly, bez umělých barviv a příchutí

www.naturevia.cz
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Multivitamín – imunita – energie
Multivitamin unikátního složení s obsahem všech důležitých vitaminů, minerálů, trávicích faktorů a dalších
aktivních látek ve speciální rostlinné bázi z petržele, ženšenu, mořských řas a dalších rostlin. Unikátní chelátová
forma minerálů vyniká mnohem vyšší vstřebatelností než běžné anorganické i organické formy.

120
DNÍ

MULTIKOMPLEX
DDD
denní
doporučená
dávka

Vit. A3 mg 375 % DDD, Vit. D 0,01mg 200 % DDD, Vit. C 100 mg 167 % DDD,
Vit. E 8,3 mg 83 % DDD, Vit. B1 10 mg 714 % DDD, Vit.B2 10 mg 625 % DDD,
Vit. B6 10 mg 500 % DDD, Vit. B12 0,01 mg 1000 % DDD, Kys.listová 1 mg
500 % DDD, Niacinamid 20 mg 111 % DDD, Kys. pantotenová 10 mg 167
% DDD, Biotin 0,01mg 7 % DDD, Vápník 125mg 16 % DDD, Hořčík 100 mg
33 % DDD, Železo 18 mg 129 % DDD, Zinek 15 mg 100 % DDD, Draslík 10
mg, Mangan 5 mg, Měď 2mg, Jód 0,1 mg 67% DDD, Selen 0,05 mg, Chrom
0,025 mg

DÁVKOVÁNÍ

1 tbl OBDEN

BALENÍ

60 tablet

OBSAHUJE
v 1 tabletě

• D oporučuje se hlavně sportovcům, starším lidem
a lidem trpícím stresem
•  Vysoká dávka vitaminů skupiny B přispívá
ke snížení únavy a vyčerpání, podpoře imunity
a energetického metabolismu.

doplňky stravy

UDRŽENÍ
DOBRÉHO ZDRAVÍ
A CELKOVÁ PODPORA
ORGANISMU

SRDCE, MOZEK A ZRAK
CHOLESTEROL

Rybí tuk pro zdraví srdce, mozku a zraku

Omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA jsou důležité pro zdraví v každém věku. Tělo si je nedokáže samo vyrobit
ani si je nedokáže udržet v zásobě, proto se mu musí pravidelně doplňovat v potravě. Přispívají ke správné
činnosti srdce. DHA přispívá k udržení správné činnosti mozku a normálního zraku. DHA u těhotných a
kojících žen přispívá ke správnému vývoji mozku dítěte.

SRDCE

OČI

MOZEK

250 mg

250 mg

250 mg

EPA/DHA denně

DHA
denně

DHA
denně

MATEŘSTVÍ

JEN JEDNA KAPSLE DENNĚ
PRO MAXIMÁLNÍ ÚČINEK NA ZDRAVÍ SRDCE,
ZRAKU A UDRŽENÍ AKTIVITY MOZKU.

250 mg

EPA/DHA
+ 200 mg DHA
denně

60
DNÍ

OMEGA 3 One-a-Day
OBSAHUJE
v 1 kapsli

Vysoce koncentrovaný rybí olej s obsahem 75 %
Omega-3 nenasycených mastných kyselin 1000 mg.
Z toho: EPA 360 mg, DHA 270 mg,
celkem Omega-3 min. 700 mg

DÁVKOVÁNÍ

1 cps DENNĚ

BALENÍ

60 kapslí

E*
2×PAV+ÍCDHA
E

• Bohatý zdroj omega-3 nenasycených mastných kyselin
s dlouhým řetězcemkyseliny eikosapentaenové (EPA)
a kyseliny dokosahexaenové (DHA).
• Jedna kapsle obsahuje 2x více EPA/DHA*
• Bez rybí pachuti

•Ultra čistý olej z divokých ančoviček z ekologicky čistých oblastí Peru
• Farmaceutická čistota, bez těžkých kovů a toxinů
• Omega-3 kyseliny získány molekulární destilací
* než v kapsli s běžným rybím olejem

www.naturevia.cz
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Rostlinné steroly na cholesterol

Rostlinné steroly (fytosteroly) jsou přírodní látky, které brání vstřebávání
cholesterolu z potravy a snižují hladinu LDL cholesterolu v krvi. Příznivého účinku se dosáhne při příjmu 1,5-2,4 gramu rostlinných sterolů denně.

30
DNÍ

VEGAPURE cardio
OBSAHUJE
v 1 kapsli

estery rostlinných sterolů 650 mg

DÁVKOVÁNÍ

Udržení hladiny cholesterolu: 2 cps DENNĚ s jídlem
Snížení hladiny cholesterolu: 3 cps DENNĚ s jídlem

BALENÍ

60 kapslí

• Snižuje cholesterol přirozeným způsobem, bez nežádoucích účinků
• Vysoká hladina cholesterolu je rizikovým faktorem
pro vznik ischemické choroby srdeční.

Koenzym Q10

Koenzym Q10 je nezbytnou součástí téměř každé buňky
v lidském těle. Nejvíc se vyskytuje v orgánech s nejvyššími požadavky na energii, jako jsou plíce, srdce a játra.

KOENZYM Q10 FORTE 100 mg
OBSAHUJE
v 1 kapsli

Koenzym Q10 100mg

DÁVKOVÁNÍ

1 cps DENNĚ

BALENÍ

60 kapslí

•Vysoce kvalitní koenzym Q10 přírodního původu získaný fermentací
•Doporučuje se při užívání statinů a lidem 50+ (vlastní tvorba s věkem klesá)

doplňky stravy

60
DNÍ

TRÁVICÍ SOUSTAVA
PROBIOTIKA
JÁTRA A DETOXIKACE

MODERNÍ PROBIOTIKA NOVÉ GENERACE

Probiotika Naturevia® obsahují vyvážené kombinace vzájemně kompatibilních kmenů živých mléčných bakterií humánního původu pro osídlení celého střevního traktu: laktobacilů (pro oblast tenkého střeva) a bifidobakterií
(pro oblast tlustého střeva). Laktobacily a bifidobakterie jsou přirozenou součástí vyvážené střevní mikroflóry,
která zajišťuje správné trávení a funkci imunity. Doporučují se při a po užívání ATB a při cestování.
BIO-SUPPORT ochranná technologie
podstatně zvyšuje životaschopnost, odolnost
a stabilitu bakterií a zaručuje dopravení plně
aktivních bakterií až do střev.
PO UŽÍVÁNÍ ANTIBIOTIK, ZMĚNĚ PROSTŘEDÍ ČI STRAVY
PŘI CESTOVÁNÍ MŮŽE ROVNOVÁHA STŘEVNÍ MIKROFLÓRY ZŮSTAT
NARUŠENÁ. PROTO JE VHODNÉ STŘEVNÍ BAKTERIE DOPLNIT.

LAKTOBACILY 5
OBSAHUJE
15 miliard
bakterií
v 1 kapsli

55 % Lactobacillus rhamnosus HA-111,
20 % Bifidobacterium breve HA-129,
15 % Lactobacillus casei HA-108,
5 % Lactobacillus acidophilus HA-122,
5 % Bifidobacterium longum HA-135

DÁVKOVÁNÍ

1–2 kapsle DENNĚ nejlépe s jídlem

BALENÍ

15, 33, 66 nebo 120 kapslí

Í
LNĚJŠ
NEJvSnIabídce

• 5 vzájemně kompatibilních kmenů vyváženého složení
• Enkapsulace – odolné proti žaludečním kyselinám
• V rostlinných kapslích pro zachování vysoké termostability
• Ideální na cestování

www.naturevia.cz
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LAKTOBACÍLKY
OBSAHUJE
1,2 miliardy
bakterií
v 1 pastilce

Lactobacillus Rhamnosus HA-111;
Bifidobacteium Longum HA-135;
Lactobacillus Acidophilus HA-122;
Bifidobacteium Bifidum HA-132;
Lactobacillus Reuteri HA-188

DÁVKOVÁNÍ

od 3 do 6 let 1 pastilka DENNĚ
od 7 let 1–3 pastilky DENNĚ

BALENÍ

33 nebo 66 pastilek

SKVĚLÁ
TŘEŠŇOVÁ CHUŤ

• 5 vzájemně kompatibilních kmenů vyváženého složení
• Pastilky obsahující probiotika s třešňovou příchutí
• V hodné při a po užívání antibiotik,
při cestování nebo nesprávné stravě

LAKTOBACÍLKY BABY

0+
VYVÁŽENÁ
STŘEVNÍ
MIKROFLÓRA
JIŽ OD NAROZENÍ

OBSAHUJE
1 miliardu
bakterií
v 1 kapsli

45 % Lactobacillus rhamnosus,
15 % Bifidobacterium in-fantis
10 % Bifidobacterium bifidum,
15 % Lactobacillus casei,
15 % Lactobacillus acidophilus,
36 mg fruktooligo-sacharidy

DÁVKOVÁNÍ

Pro děti již od narození. 1 kapsli DENNĚ vysypat
do vlažného kojeneckého mléka nebo do jídla.

BALENÍ

15, 30 nebo 60 vysypávacích kapslí

• 5 vybraných kmenů laktobacilů a bifidobakterií lidského původu,
které se přirozeně vyskytují v dobře vyvážené střevní mikroflóře malých dětí.
• V hodné při a po užívání antibiotik, při cestování

doplňky stravy

TRÁVICÍ SOUSTAVA
PROBIOTIKA
JÁTRA A DETOXIKACE

LAKTOBACILY 3
OBSAHUJE
5 miliard
bakterií
v 1 kapsli

80 % Lactobacillus rhamnosus HA-111,
10 % Bifidobacterium longum HA-135,
10 % Lactobacillus acidophilus HA-122

DÁVKOVÁNÍ

1–3 kapsle DENNĚ nejlépe s jídlem

BALENÍ

30 kapslí

• 3 vzájemně kompatibilní kmeny vyváženého složení
• V rostlinných kapslích pro zachování vysoké termostability
• Ideální na cestování

Trávicí enzym

Bromelain patří do skupiny tzv.proteolytických enzymů a v organismu štěpí bílkoviny na aminokyseliny.

30
DNÍ

BROMELAIN 500 mg
OBSAHUJE
v 1 tabletě

Bromelain 500 mg

DÁVKOVÁNÍ

DOSPĚLÍ 1 tbl 2–3 × DENNĚ s jídlem
DĚTI od 3 let 1 tbl DENNĚ

BALENÍ

60 tablet

•  Získává se ze stopky ananasu

www.naturevia.cz
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Játra a detoxikace

Ostropestřec Mariánský (silymarin) je pokládán za nejsilnější přírodní prostředek k ochraně jater.
Je známý též jako „Mariánský bodlák”. Ostropestřec se používá již stovky let jako bylinný lék na různé neduhy, ale
především k ochraně a podpoře zdraví a detoxikační schopnosti jater. Hlavní obsahovou látkou semen této
rostliny jsou tzv. flavonolignany, které tvoří komplex látek známý jako silymarin.

OSTROPESTŘEC FORTE 6250 mg

g
200mm
arinu
sily

OBSAHUJE
v 1 kapsli

Ostropestřec mariánský 6 250 mg
(Silybum marianum extrakt ze semen 25:1,
250mg, 80 % silymarinu)

DÁVKOVÁNÍ

1 cps DENNĚ
Při intenzivní pročišťovací kúře nebo zvýšené potřebě ochrany
jater je možné užívat 2 × DENNĚ.

BALENÍ

60 kapslí

S NADSTANDARDNĚ VYSOKÝM OBSAHEM
ÚČINNÉ LÁTKY SILYMARINU
PATŘÍ K NEJSILNĚJŠÍM NA TRHU.

• Napomáhá zachování správné funkce jatera
podporuje detoxikační potenciál jater
• Podporuje regeneraci jaterních buněk a pomáhá je chránit
před škodlivým působením volných radikálů (antioxidant)
• Podporuje správné trávení
• Pomáhá udržet správnou činnost srdce
• Přispívá k udržení normální hladiny cukru v krvi
• Doporučuje se při jaterních těžkostech nebo pro osoby užívající více léků,
nadměrně konzumující alkohol, žijící ve znečištěném životním prostředí
• Vhodný k dlouhodobému užívání

doplňky stravy

60
DNÍ

POTENCE A PLODNOST MUŽE
PROSTATA A MOČOVÉ CESTY

Doping pro muže
Tribulus Terrestris (kotvičník pozemní) je bylina pomáhající zvyšovat hladinu testosteronu u mužů, počet
a pohyblivost spermií, sexuální libido, potenci a kvalitu erekce.

60
DNÍ

ENERGYMAN
OBSAHUJE
v 1 kapsli

Tribulus terrestris 250 mg

DÁVKOVÁNÍ

1–2 cps DENNĚ, výsledný efekt nastupuje do 5–6 týdnů.

BALENÍ

60 kapslí

• Doporučuje se mimo jiné v období úbytku mužských
hormonů „andropauzy“
• Podporuje vitalitu, dobrou náladu, kondici svalů a tělesnou sílu.
• Velmi vhodný doplněk pro aktivní sportovce.

Víte že...?
Tvorba testosteronu se u muže snižuje již od věku 30 let.
Kolem 50. až 55. roku pak nastupuje andropauza a negativní
dopady související s významným úbytkem testosteronu.
Pokud chcete předejít problémům ještě předtím, než se vyskytnou,
přírodní doplňky stravy mohou s klesající hladinou
testosteronu v organismu pomoci.

www.naturevia.cz

BEZPEČNÝ DOPING
S PŘÍRODNÍMI STEROIDY
PRO MUŽE
V KAŽDÉM VĚKU

vaše cesta ke zdraví

Čtyřnásobný zásah na prostatu
Minipalma přispívá k zachování reprodukční funkce muže a normální velikosti a funkci prostaty. Podporuje
normální proud moči. Lněné semínko snižuje nutkání a frekvenci nočního močení.

60
DNÍ

ZDRAVÁ PROSTATA
OBSAHUJE
v 1 kapsli

Minipalma rostlinný ekvivalent 800mg,
olej z dýňových semen 125 mg,
Pygeum africanum (st. extrakt) 15 mg,
olej z lněných semen 125 mg

DÁVKOVÁNÍ

1–2 cps DENNĚ, výsledný efekt nastupuje do 5–6 týdnů.

BALENÍ

60 kapslí

• Přípravek určený pro vysoce účinnou péči
o močové ústrojí a prostatu.
• U nikátní kombinace čtyř osvědčených a vysoce účinných
přírodních látek, které se vhodně se doplňují.

PLODY MINIPALMY
(SERENOA REPENS)
PODPORUJÍ POTENCI,
ZDRAVÍ PROSTATY
A MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
MUŽŮ.

doplňky stravy

BRUSINKY

Brusinkový extrakt CRAN-MAX®

CRAN-MAX® patentovaný brusinkový extrakt z celých plodů severoamerických brusinek (z dužiny, jader, slupky,
šťávy). Vzájemný účinek všech složek se posiluje.
CRAN-MAX® (500 mg) je účinný jako 3 sklenice 100% brusinkové šťávy
CRAN-MAX® je téměř 2× účinnější než běžný brusinkový extrakt
(www.cranmaxinfo.com)
p atentovaná transportní technologie na ochranu účinných
látekpřed působením žaludečních kyselin.

Í
LNĚJŠ
NEJSI BÍDCE
A
VN

MEGA BRUSINKY 500 mg
OBSAHUJE
v 1 kapsli

koncentrát Cran-Max® (34:1) 500 mg, (min. 36 mg PAC.)

DÁVKOVÁNÍ

1 cps DENNĚ

BALENÍ

60 kapslí,15 kapslí balení AKUT

• Extrakty z brusinek je vhodné a bezpečné užívat s antibiotiky.
• Mohou užívat i ženy v období těhotenství a kojení.

MAX BRUSINKY Cran-Max® 250mg
OBSAHUJE
v 1 tabletě

koncentrát Cran-Max® (34:1) 250 mg, (min. 36 mg PAC.)

DÁVKOVÁNÍ

1–2 tbl DENNĚ, děti od 3 let 1 tbl DENNĚ

BALENÍ

36, 108 tablet

• Extrakty z brusinek je vhodné a bezpečné užívat s antibiotiky.
• Mohou užívat i ženy v období těhotenství a kojení.

www.naturevia.cz
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Sveroamerická brusinka (klikva, Vaccinium macrocarpon) je bohatým zdrojem přírodních látek s fyziologickým účinkem, např. proantokyanidinů (PAC), organických kyselin, vitaminů a minerálů. Proanthokyanidiny
přecházejí po požití do moči. K důležitým zásadám péče o močové cesty patří dostatečný pitný režim, který
pomáhá vyplavovat nežádoucí bakterie.

30
DNÍ

BRUSINKY 1132 mg
OBSAHUJE
v 1 kapsli

Standardizovaný brusinkový extrakt 113,2 mg
(10:1; ekvivalentní 1132 mg
čisté sušené brusinkové šťávy)

DÁVKOVÁNÍ

1–2 cps DENNĚ, děti od 3 let 1 cps DENNĚ

BALENÍ

30 měkkých kapslí

•Standardizovaný extrakt z čisté brusinkové šťávy
• Minikapsle vhodné i pro děti.
• Snadné polykání
• Mohou užívat i ženy v období těhotenství a kojení.

36
DNÍ

MAX BRUSINKY PASTILKY
OBSAHUJE
v 1 pastilce

Standardizovaný brusinkový extrakt 250 mg

DÁVKOVÁNÍ

1–2 pastilky DENNĚ nechat rozplynout v ústech

BALENÍ

36 pastilek

Á
SKVĚLŤ
U
H
C

• Cucavé pastilky s brusinkovým extraktem.
• Pravidelná péče se skvělou chutí
• Vhodné řešení při potížích s polykáním tablet a pro děti

doplňky stravy

ZDRAVÍ A KRÁSA ŽENY
MENOPAUZA

Péče o zdraví a krásu
Pupalka dvouletá má vysoký obsah esenciálních nenasycených mastných kyselin (hlavně GLA neboli
Omega-6), které přispívají k udržení krásné pleti a mladistvého vzhledu.

PUPALKA DVOULETÁ 500 mg S VIT. E
OBSAHUJE
v 1 kapsli

Pupalka dvouletá (Oenothera biennis) olej ze semen 500 mg,
10% GLA (kyselina gama-linolenová)
Vitamin E (přírodní směs tokoferolů) 5 mg

DÁVKOVÁNÍ

1 cps 2 × DENNĚ, užívat 3 dny před a během menstruace

BALENÍ

90 kapslí

45
DNÍ

•Šetrné lisování ze semen zastudena
• Podporuje hormonální rovnováhu a optimální komfort před i během menstruace
• Podporuje kardiovaskulární systém a správnou hladinu cholesterolu
• A ntioxidant Vitamin E, který je nazýván vitamínem plodnosti a krásy

120
DNÍ

MOŘSKÉ ŘASY
OBSAHUJE
v 1 tabletě

Kelp 650 mg

DÁVKOVÁNÍ

1 tableta OBDEN

BALENÍ

60 tablet

DNÍ

•M
 ořská řasa Kelp pomáhá při regulaci tělesné hmotnosti
ke zvýšení pocitu sytosti
• Z výševým obsahem vlákniny napomáhá k normálnímu vyprazdňování
• K elp je zdrojem jódu a organických minerálů. Jód přispívá k normální činnosti
štítné žlázy, nervové soustavy a energetického metabolismu, dále k udržení

www.naturevia.cz
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Izoflavony
NOVASOY® extrakt ze sojových bobů obsahující izoflavony neboli fytoestrogeny, přírodní látky nehormonální
povahy, které se chemickou strukturou podobají ženským hormonům estrogenům.

90
DNÍ

ESTROVONE
OBSAHUJE
v 1 tabletě

Sojový extrakt Novasoy® 50 mg
(standard. 40 % izoflavonů)

DÁVKOVÁNÍ

1–3 tbl DENNĚ dle potřeby

BALENÍ

90 tablet

ODOBÉ
DLOUHÍVANÍ
UŽ
ŽIVOT NAPLNO
I V OBDOBÍ
MENOPAUZY

• Přírodní nehormonální přípravek
• Určeno ženám v klimakteriu
• Efekt bývá zaznamenán přiibližně po 4 týdnech,
optimální efekt po 3 měsících užívání.

Víte že...?
Asijské ženy konzumují
téměř denně sóju
a během menopauzy udávají
jen velmi zřídka návaly
a změny nálad.

doplňky stravy

KLOUBY
A CHRUPAVKY
POHYB A MOBILITA

Aby byl pohyb příjemný

MicroLactin® je revoluční, patentovaný*, klinicky ověřený proteinový koncentrát, který se získává z mléka
hyperimunizovaných krav v chovu bez antibiotik a hormonů na Novém Zélandu. Hyperimunizace u nich podpoří
přirozenou produkci protilátek (IgG) a imunitních faktorů.

MICROLACTIN® SuperFlex 500 mg
OBSAHUJE
v 1 kapsli

MicroLactin® prášek
(mikronizovaná mléčná bílkovina) 500 mg

DÁVKOVÁNÍ

Zaváděcí dávka (prvních 7 dní) 4 cps 2 × DENNĚ,
následně udržovací dávka 2 cps 2 × DENNĚ,
možno přejít až na 2 cps DENNĚ

BALENÍ

120 kapslí

E
RYCHL ÍCÍ
B
PŮSO

•Pro aktivní sportovce a po silné fyzické zátěži
• Do dvou týdnů umožní návrat k běžným aktivitám po náročném
sportovním zatížením či těžké fyzické práci
*US Patent # 5650175: Anti-inflammatory factor isolated from milk, method
of isolation and use. (Protizánětlivý faktor izolovaný z mléka, metody izolace a použití.)

90
DNÍ

REGENERAČNÍ OCHRANA KLOUBŮ
OBSAHUJE
v 1 tabletě

glukosamin sulfát 500 mg
Harpogophytum procumbens extrakt 100 mg

DÁVKOVÁNÍ

1–3 tbl DENNĚ

BALENÍ

90 tablet

DVOJNÁSOBNÁ
PÉČE S HARPAGEM

•Glukosamin sulfát je přirozenou součástí kloubní chrupavky
•Harpago pomáhá udržovat dobrou hybnost a pružnost kloubního aparátu

doplňky stravy

Doplňky stravy NATUREVIA® jsou z přírodních zdrojů a neobsahují
chemické konzervační látky, umělá barviva ani aromata.

M ĚN Í M E S E

K dostání v lékárnách, internetovém obchodě www.naturevia.cz
nebo prodejně NATUREVIA Michelská 84, Praha 4

Výhradní distributor: BIOVIT IMPEX CO. ČR, s.r.o.,
Michelská 84, Praha 4, tel.: 241 430 910, email: info@biovit.cz
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