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Výživový doplnok neobsahuje glutén. 

Výživové doplnky s predĺženým účinkom zabezpečujú 
vysokú biologickú dostupnosť/vstrebateľnosť účinnej látky 
a znížia potenciálne nežiaduce účinky.

Upozornenie: Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiah-
nuť. Výživový doplnok sa nesmie používať ako náhrada rozmanitej stravy. 
Pestrá a vyvážená strava a zdravý životný štýl sú pre zdravie dôležité.

Výživový doplnok je vhodný aj pre vegetariánov.

Certifi kované logo TRU-ID, ktoré môžete vidieť na našich 
výživových doplnkoch s rastlinným výťažkom, predstavuje 
najnovšiu technológiu DNA, ktorá sleduje špecifi cký bota-
nický pôvod aktívnych zložiek, čím potvrdzuje ich pravosť. 
Jednoducho povedané, keď uvidíte logo TRU-ID, môžete 

si byť istí, že skutočne získate presne to, čo je uvedené na etikete vášho 
obľúbeného bylinného prípravku Jamieson.
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Baby-D™ vitamín D3 400 IU kvapky
Balenie: 11,7 ml (360 kvapiek)

Vitamín D je potrebný na správny rast a vývoj kostí detí. Jednoduché dáv-
kovanie – vítaná alternatíva k tabletkám.

Odporúčané dávkovanie: Dojčatá od 1. mesiaca a deti do 3 rokov 1 kvap-
ka (400 IU) denne. Deti od 3 rokov 1 – 2 kvapky denne, prípadne podľa rady 
lekára. Kvapnite priamo na jazyk dojčaťa alebo pridajte do mlieka alebo 
jedla. Dospelí a deti od 12 rokov – 2 kvapky denne.

Obsah v jednej kvapke:
Vitamín D3 (cholekalciferol) 10 μg / 400 IU

Probiotic Baby
probiotické kvapky s BB-12®

Balenie: 8 ml (126 kvapiek)

Podporuje zdravé trávenie. Kvapky bez príchute pre spokojné bruško bá-
bätka; jednoduché dávkovanie.

Odporúčané dávkovanie: Dojčatá a deti vo veku od 1 mesiaca do 3 ro-
kov: 1× denne pridajte 6  kvapiek do mlieka / materského mlieka / dojčen-
skej výživy alebo aplikujte priamo na cumeľ, lyžičku alebo na jazyk dieťaťa 
a nechajte prehltnúť. O prípadnej zmene dávkovania sa poraďte s lekárom 
alebo lekárnikom. Pred použitím 15 sekúnd dôkladne pretrepať. Podávať 
najmenej 2 – 3 hodiny pred alebo po užití antibiotík.

Obsah v šiestich kvapkách:
Bifi dobacterium animalis subsp. lactis (BB-12®) 1 miliarda* KTJ

*Obsah je garantovaný do konca minimálnej trvanlivosti. KTJ – kolónií tvoriacich jednotku

Probiotic tablety na cmúľanie
s jahodovou príchuťou
Balenie: 60 tbl.

Zmes 5 bakteriálnych kultúr s obsahom 2 miliárd* aktívnych baktérií.

Odporúčané dávkovanie: dospelí, adolescenti a deti od 3 rokov (pod do-
hľadom rodičov): 1  tableta denne po jedle. Užite s  časovým odstupom 
najmenej 2 – 3 hodín pred alebo po užití antibiotík.

Každá tableta obsahuje:
Zmes bakteriálnych kultúr s obsahom 2 miliárd* KTJ obsahuje:
Bifi dobacterium animalis 
subsp. lactis (A026)

7,0 × 109 KTJ
Lactobacillus acidophilus 
(A118)

0,2 × 109 KTJ

Lactobacillus rhamnosus (A119) 7,0 × 109 KTJ Lactobacillus salivarius (A149) 0,1 × 109 KTJ
Lactobacillus paracasei (A234) 0,3 × 109 KTJ

*Množstvo garantované do konca minimálnej trvanlivosti. KTJ – kolónií tvoriacich jednotku

Multivitamíny a výživové doplnky pre deti
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Vitamín D3 Kids 400 IU tablety na cmúľanie 
s príchuťou jahody pre deti
Balenie: 100 tbl.

Vitamín D je potrebný na  správny rast a  vývoj kostí detí. Vitamín D3 na 
cmúľanie s chutnou jahodovou príchuťou v  tabletách v  tvare medvedíka 
pandy. Je vyrobený z  prírodných zdrojov, neobsahuje aspartám, umelé 
príchute a farbivá.

Odporúčané dávkovanie: 1 – 2 tablety denne rozhrýzť (od 2 do 3 rokov) 
a od 3 rokov cmúľať, najlepšie po jedle. O vhodnom dávkovaní pre vaše 
dieťa sa môžete poradiť s lekárom.

Každá tableta obsahuje:
Vitamín D3 (cholekalciferol) 10 μg / 400 IU

Omega-3 Kids Gummies 
želatínové pastilky pre deti
Balenie: 60 pas.

Želatínové pastilky v tvare rybičiek s prírodnou príchuťou ovocia (jahoda, 
banán, pomaranč, citrón) s omega-3 mastnými kyselinami z  rýb čistých 
morí, bez aspartámu, konzervantov, chemických farbív a príchutí. Obsahu-
jú omega-3 esenciálne mastné kyseliny – DHA-kyselinu dokozahexaénovú 
a EPA-kyselinu eikozapentaénovú.

Odporúčané dávkovanie: deťom od  3  rokov sa odporúča 1 – 4 pastilky
denne.

Každá pastilka obsahuje:
Rybí olej (tuniak) 113,5 mg
Omega-3 mastné kyseliny 
(získané z 60 mg čistého molekulárne destilovaného oleja zo sardiniek)

35 mg

z toho EPA (kyselina eikozapentaénová) 5 mg
 DHA (kyselina dokozahexaénová) 25 mg
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Multi Kids Gummies 
želatínové pastilky pre deti
Balenie: 60 pas.

Multivitamínový komplex s obsahom vitamínu D pre zdravý rast a  vývin 
detského organizmu  – vývoj kostí a  zúbkov. Chutné želatínové pastilky 
v tvare zvieratiek s tromi príchuťami – čerešňa, pomaranč a lesné plody. 
Neobsahujú umelé sladidlá, chemické farbivá a konzervanty.

Odporúčané dávkovanie: deti od 3 rokov 1 želatínová pastilka denne.

Každá pastilka obsahuje: 
Vitamíny: Vitamíny:
Vitamín A (retinyl acetát) 295 μg / 1 000 IU Vitamín C (kyselina askorbová) 15 mg
Kyselina pantoténová 2,5 mg Vitamín D3 (cholekalciferol) 7,5 μg / 300 IU
Vitamín B6
(pyridoxín hydrochlorid)

0,5 mg
Vitamín E 
(D-alfa-tokoferylacetát)

4,1 mg / 9 IU

Biotín (D-biotín) 37,5 μg Minerály:
Kyselina listová 100 μg Jód ( jodid draselný) 15 μg
Vitamín B12 (kyanokobalamín) 1,5 μg Zinok (síran zinočnatý) 1,25 mg

Multi Kids multivitamín so železom
tablety na cmúľanie pre deti
Balenie: 60 tbl.

Multivitamín s obsahom 17 výživných látok vrátane železa pre detský or-
ganizmus vo vývoji. Bez umelých farbív, príchutí a aspartámu so základom 
v prírodnej zmesi ovocia a zeleniny. Tablety na cmúľanie v tvare veselých 
kamarátskych zvieratiek (lev, slon, hroch a opica) v 4 príchutiach (poma-
rančová, hroznová, malinová a morello čerešňa). Vápnik a vitamín D sú po-
trebné pre zdravý rast a vývoj detského organizmu – vývoj kostí a zúbkov. 
Železo prispieva k  normálnemu kognitívnemu vývinu detí. Jód prispieva 
k normálnemu rastu detí.

Odporúčané dávkovanie: deti od 3 do 13 rokov – 1 tableta denne, ado-
lescenti od 14 do 18 rokov – 2 tablety denne s  jedlom. Užite s časovým 
odstupom niekoľkých hodín pred alebo po užití iných výživových doplnkov 
alebo liekov.

Každá tableta obsahuje:
Vitamíny: Vitamíny:
Vitamín A (acetát) 480 μg RAE Vitamín B12 (kyanokobalamín) 5 μg
Vitamín B1 (tiamín mononitrát) 1,2 mg Vitamín C (kyselina askorbová) 60 mg
Vitamín B2 (ribofl avín) 1,4 mg Vitamín D3 (cholecalciferol) 10 μg / 400 IU
Kyselina pantoténová 
(D-pantotenát vápenatý)

5 mg
Vitamín E 
(D-alfa-tokoferylacetát)

10 mg / 15 IU

Vitamín B6 (pyridoxín HCL) 1,7 mg Minerály:
Vitamín B3 (niacínamid) 10 mg Jód ( jodid draselný) 133 μg
Biotín 20 μg Meď (citran meďnatý) 35 μg
Kyselina listová 300 μg Vápnik (citran vápenatý) 162 mg
Beta-karotén 150 μg Železo (fumaran železnatý) 4 mg

Multivitamíny a výživové doplnky pre deti
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Stamina™ komplex vitamínov a minerálov
Balenie: 90 tbl.

Zdroj vitality pre aktívnych ľudí. Obsahuje 11 vitamínov, 9 minerálov + žen-
šen a cesnak (bez zápachu). Vitamín C prispieva k správnej činnosti imunit-
ného systému a k ochrane buniek pred oxidačným stresom. Vitamíny B2, 
B6, B12 a kyselina listová pomáhajú odstrániť vyčerpanie a únavu a podpo-
rujú správnu funkciu psychiky.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 – 2 tablety denne s jedlom.

Každá tableta obsahuje:
Vitamíny: Minerály: 
Vitamín A (retinylacetát) 750 μg / 2 500 IU Draslík (glukónan draselný) 16,7 mg
Vitamín B1 (tiamín mononitrát) 4,17 mg Horčík (oxid horečnatý) 33,3 mg
Vitamín B2 (ribofl avín) 4,17 mg Chróm 3,3 μg
Niacín (nikotínamid) 63 mg Jód ( jodid draselný) 50 μg
Kyselina pantoténová 
(D-pantotenát vápenatý)

10 mg
Mangán 
(glukónan mangánatý)

1,17 mg

Vitamín B6 (pyridoxín HCL) 4,17 mg Selén 4,17 μg
Kyselina listová 67 μg Vápnik 

(fosforečnan vápenatý)
200 mg

Vitamín B12 (kyanokobalamín) 16,7 μg
Vitamín C (kyselina askorbová) 41,7 mg Zinok (glukónan zinočnatý) 1,67 mg
Vitamín D3 (cholekalciferol) 1,67 μg / 66,7 IU Železo (fumaran železnatý) 3,3 mg
Vitamín E (D-alfa-tokoferylacetát) 5,56 μg / 8,3 IU

Podporné zložky: Ázijský ženšen, extrakt (4:1), (Panax gingseng, koreň) 11,8 mg; 
cesnak (Allium sativa) 5,9 mg

Multivitamíny pre dospelých
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Multi COMPLETE pre dospelých
Balenie: 90 tbl.

Vitamín  A podporuje zachovanie dobrého zraku. Vitamín  C prispieva 
k správnej činnosti imunitného systému a k správnej funkcii a priepustnosti 
krvných ciev. Vitamíny C a E prispievajú k ochrane buniek pred oxidačným 
stresom. Kyselina listová a niacín pomáhajú pri vyčerpaní a únave. Vita-
mín D je potrebný na zdravý rast a udržanie zdravých kostí a zubov a na 
správnu činnosť imunitného systému a svalov.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tableta 1× denne po jedle. Užite s ča-
sovým odstupom niekoľkých hodín pred alebo po užití iných výživových 
doplnkov alebo liekov.

Každá tableta obsahuje: 
Vitamíny: Minerály:
Vitamín A (retinyl acetát) 900 μg RAE Horčík (oxid horečnatý) 50 mg
Betakarotén 600 μg Chróm (chlorid chromitý) 35 μg
Vitamín B1 (tiamín mononitrát) 2,25 mg Jód ( jodid draselný) 150 μg
Vitamín B2 (ribofl avín) 3,2 mg Meď (síran meďnatý) 1 mg
Niacínamid 16 mg Selén (seleničitan sodný) 55 μg
Kyselina pantoténová
(D-pantotenát vápenatý)

10 mg
Vápnik (uhličitan, 
fosforečnan vápenatý)

175 mg

Vitamín B6 (pyridoxín HCl) 3 mg Zinok (oxid zinočnatý) 3 mg
Biotín 45 μg Železo (fumaran železnatý) 10 mg
Kyselina listová 400 μg Fosfor 

(fosforečnan vápenatý)
125 mg

Vitamín B12 (kyanokobalamín) 12 μg
Vitamín C (kyselina askorbová) 90 mg
Vitamín D3 (cholekalciferol) 15 μg / 600 IU
Vitamín E (D-alfa-tokoferylacetát) 15 mg / 22 IU Podporné zložky: Luteín 

(Tagetes erecta, kvet) 300 μgVitamín K1 (fytomenadion) 120 μg

Multi COMPLETE pre dospelých 50+
Balenie: 90 tbl.

Vyvážená zmes vitamínov, minerálov a živín pripravená pre ľudí od 50 ro-
kov. Vitamín E, C a zinok napomáhajú chrániť bunky pred oxidačným stre-
som. Kyselina listová a niacín pomáhajú pri vyčerpaní a únave, kyselina 
pantoténová podporuje zdravú duševnú rovnováhu. Ribofl avín napomáha 
zachovať dobrý zrak, tiamín priaznivo ovplyvňuje správnu činnosť srdca.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1  tableta denne s  jedlom, užite s ča-
sovým odstupom niekoľkých hodín pred alebo po užití iných výživových 
doplnkov a liekov.

Multivitamíny pre dospelých



7

Každá tableta obsahuje:
Vitamíny: Minerály:
Vitamín A (retinylacetát) 300 μg / 1 000 IU Draslík (chlorid draselný) 80 mg
Betakarotén 1 800 μg Horčík (oxid horečnatý) 50 mg
Vitamín B1 (tiamín) 2,25 mg Chróm (chlorid chromitý) 100 μg
Vitamín B2 (ribofl avín) 3,25 mg Jód ( jodid draselný) 150 μg
Niacínamid 16 mg Mangán (síran mangánatý) 5 mg
Kyselina pantoténová
(D-pantotenát vápenatý)

10 mg
Meď (síran meďnatý) 1 mg
Molybdén (molybdénan sodný) 45 μg

Vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid) 8 mg Nikel (síran nikelnatý) 5 μg
Biotín 45 μg Selén 55 μg
Kyselina listová 600 μg Vápnik (uhličitan a fosforečnan) 200 mg
Vitamín B12 (kyanokobalamín) 12 μg Zinok (oxid zinočnatý) 7,5 mg
Vitamín C (kyselina askorbová) 90 mg Železo (fumaran železnatý) 4 mg
Vitamín D3 (cholekalciferol) 15 μg / 600 IU Podporné zložky: Luteín (Tagetes erecta, 

kvet) 500 μg; Lykopén (Lycopersicon 
esculentum, plod) 600 μg

Vitamín E (D-alfa-tokoferylacetát) 25 mg AT / 37 IU
Vitamín K (fytomenadion) 120 μg

Multi COMPLETE Maximálna sila
Balenie: 90 tbl.

Superkomplex vitamínov a minerálov – extra podpora pre aktívny životný 
štýl. Vhodný pre ľudí s vysokou fyzickou a psychickou záťažou a ľudí vy-
stavených nadmernému stresu. Prispieva: k správnej činnosti imunitného 
systému (vitamín C, B12, B6, kyselina listová, Zn), k ochrane buniek pred 
oxidačným stresom (vitamín C, E, B2, Zn), k správnej činnosti nervového 
systému (vitamín B1, B2, B6, B12, niacín, biotín, Mg), k zdravej duševnej rov-
nováhe (kyselina pantoténová).

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tableta 1× denne po jedle. Užite s ča-
sovým odstupom niekoľkých hodín pred alebo po užití iných doplnkov 
alebo liekov.

Každá tableta obsahuje:
Vitamíny: Minerály:
Vitamín A (retinyl acetát) 900 μg RAE Draslík (chlorid, jodid draselný) 80 mg
Betakarotén 1 800 μg Horčík (oxid horečnatý) 50 mg
Vitamín B1 (tiamín mononitrát) 3 mg Chróm (chlorid chromitý) 35 μg
Vitamín B2 (ribofl avín) 3,35 mg Jód ( jodid draselný) 150 μg
Niacínamid 40 mg Mangán (síran mangánatý) 2,3 mg
Kyselina pantoténová 12,5 mg Meď (síran meďnatý) 1 mg
Vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid) 5,1 mg Molybdén (molybdénan sodný) 45 μg
Biotín 60 μg Selén (seleničitan sodný) 55 μg
Kyselina listová 800 μg Vápnik (uhličitan, 

fosforečnan vápenatý)
150 mg

Vitamín B12 (kyanokobalamín) 12 μg
Vitamín C (kyselina askorbová) 180 mg Zinok (oxid zinočnatý) 11 mg
Vitamín D3 (cholekalciferol) 25 μg / 1 000 IU Železo (fumaran železnatý) 10 mg
Vitamín E (D-alfa-tokoferylacetát) 30 mg AT / 45 IU Podporné zložky: Luteín (Tagetes erecta, 

kvet) 500 μg; Lykopén 600 μgVitamín K1 (fytomenadion) 120 μg
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Multi COMPLETE pre ženy
Balenie: 90 tbl.

Multivitamín pre ženy obohatený o extrakt z brusníc, luteín a lykopén.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1  tableta denne s  jedlom. Užite s ča-
sovým odstupom niekoľkých hodín pred alebo po užití iných výživových 
doplnkov alebo liekov.

Každá tableta obsahuje:
Vitamíny: Minerály: 
Vitamín A (acetát) 300 μg RAE Horčík (oxid horečnatý) 64 mg
Betakarotén 1 000 μg Chróm (chlorid chromitý) 25 μg
Vitamín B1 (tiamín mononitrát) 3,85 mg Jód ( jodid draselný) 150 μg
Vitamín B2 (ribofl avín) 3,85 mg Mangán (síran mangánatý) 5 mg
Niacín (nikotínamid) 14 mg Meď (síran meďnatý) 0,9 mg
Kyselina pantoténová 11 mg Selén (seleničitan sodný) 55 μg
Vitamín B6 (pyridoxín HCL) 5 mg Vápnik (uhličitan, 

fosforečnan vápenatý)
200 mg

Vitamín B12 (kyanokobalamín) 12 μg
Vitamín C (kyselina askorbová) 150 mg Zinok (oxid zinočnatý) 8 mg
Vitamín D3 (cholekalciferol) 20 μg / 800 IU Železo (fumaran železnatý) 7,5 mg
Vitamín E (D-alfa-tokoferylacetát) 18,76 mg AT / 28 IU Podporné zložky: Brusnice (Vaccinium 

macrocarpon, plod) 10 mg; Luteín 
(Tagetes erecta L., kvet) 1 000 μg; 
Lykopén 600 μg

Vitamín K1 (fytomenadion) 90 μg
Biotín 45 μg
Kyselina listová 600 μg

Multi COMPLETE pre ženy 50+
Balenie: 90 tbl.

Multivitamín pre ženy od 50 rokov obohatený o extrakt z brusníc, luteín 
a lykopén.

Odporúčané dávkovanie: ženy od 50 rokov 1 tableta denne s jedlom. Uži-
te s časovým odstupom niekoľkých hodín pred alebo po užití iných výživo-
vých doplnkov alebo liekov.

Každá tableta obsahuje:
Vitamíny: Minerály: 
Vitamín A (acetát) 400 μg RAE Horčík (oxid horečnatý) 100 mg
Betakarotén 600 μg Chróm (chlorid chromitý) 100 μg
Vitamín B1 (tiamín mononitrát) 3,85 mg Jód ( jodid draselný) 150 μg
Vitamín B2 (ribofl avín) 3,85 mg Mangán (síran mangánatý) 3 mg
Niacín (nikotínamid) 14 mg Meď (síran meďnatý) 0,9 mg
Kyselina pantoténová 11 mg Molybdén (molybdénan sodný) 50 μg
Vitamín B6 (pyridoxín HCL) 5 mg Selén (seleničitan sodný) 55 μg
Vitamín B12 (kyanokobalamín) 12 μg Vápnik (uhličitan, 

fosforečnan vápenatý)
200 mg

Vitamín C (kyselina askorbová) 150 mg
Vitamín D3 (cholekalciferol) 20 μg / 800 IU Zinok (oxid zinočnatý) 8 mg
Vitamín E (D-alfa-tokoferylacetát) 26,8 mg AT / 40 IU Železo (fumaran železnatý) 6 mg
Vitamín K1 (fytomenadion) 90 μg Podporné zložky: Brusnice (Vaccinium 

macrocarpon, plod) 10 mg; Luteín (Tagetes 
erecta L., kvet) 600 μg; Lykopén 300 μg

Biotín 45 μg
Kyselina listová 400 μg

Multivitamíny pre dospelých



9

Prenatal COMPLETE multivitamín
Balenie: 100 tbl.

Multivitamínový doplnok pre tehotné a  dojčiace ženy obsahuje dôležité 
vitamíny a minerály odporúčané v tehotenstve. 

Odporúčané dávkovanie: pred počatím, počas tehotenstva a  dojčenia 
1 tableta denne s jedlom.

Každá tableta obsahuje: 
Vitamíny: Minerály:
Vitamín A (retinylacetát) 1 050 μg RAE / 1 000 IU Horčík (oxid horečnatý) 50 mg
Betakarotén 1 500 μg Chróm (chlorid chromitý) 30 μg
Vitamín B1 (tiamín mononitrát) 1,4 mg Jód ( jodid draselný) 220 μg
Vitamín B2 (ribofl avín) 1,6 mg Mangán (síran mangánatý) 2 mg
Niacín (nikotínamid) 18 mg Meď (síran meďnatý) 1 mg
Kyselina pantoténová 
(D-pantotenát vápenatý)

7 mg
Molybdén 
(molybdénan sodný)

50 μg

Vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid) 5 mg Selén (seleničitan sodný) 60 μg
D-biotín 35 μg Vápnik (uhličitan, 

fosforečnan vápenatý)
200 mg

Kyselina listová 1 000 μg
Vitamín B12 (kyanokobalamín) 2,8 μg Zinok (oxid zinočnatý) 7,5 mg
Vitamín C (kyselina L-askorbová) 120 mg Železo (fumaran železnatý) 27 mg
Vitamín D3 (cholekalciferol) 15 μg / 600 IU
Vitamín E (d-alfa-tokoferyl-acetát) 19 mg AT / 28 IU
Vitamín K1 (fytomenadion) 90 μg

Prenatal COMPLETE s DHA a EPA
Balenie: 60 cps.

Multivitamínový doplnok pre tehotné a dojčiace ženy obsahuje dôležité vita-
míny, minerály a výživné látky odporúčané v tehotenstve, s obsahom esen-
ciálnej mastnej kyseliny, ktorej príjem prispieva k  správnemu vývoju zraku 
dojčiat do veku 12 mesiacov. Priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 100 mg DHA.

Odporúčané dávkovanie: pred počatím, počas tehotenstva a  dojčenia 
1 kapsula denne s jedlom.

Každá kapsula obsahuje:
Vitamíny: Minerály:
Vitamín A (retinyl palmitát) 1 050 μg Horčík (oxid horečnatý) 25 mg
Betakarotén 1 500 μg Chróm (polynikotinát) 25 μg
Vitamín B1 (tiamín mononitrát) 1,4 mg Jód ( jodid draselný) 150 μg
Vitamín B2 (ribofl avín) 1,6 mg Mangán (citran mangánatý) 2 mg
Niacín (nikotínamid) 18 mg Meď (uhličitan meďnatý) 267 μg
Kyselina pantoténová 
(pantotenát vápenatý)

7 mg
Molybdén 
(molybdénan sodný)

50 μg

Vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid) 5 mg Selén (selenometionín) 60 μg
D-biotín 35 μg Vápnik (uhličitan vápenatý) 200 mg
Kyselina listová 1 000 μg Zinok (oxid zinočnatý) 20 mg
Vitamín B12 (kyanokobalamín) 2,8 μg Železo (fumaran železnatý) 28 mg
Vitamín C (kyselina L-askorbová) 120 mg
Vitamín D3 (cholekalciferol) 15 μg / 600 IU Podporné zložky: rybí olej – zdroj 

sardinky, sardely, makrely 275 mg, 
DHA 150 mg, EPA 17,5 mg

Vitamín E (d-alfa-tokoferol) 19 mg AT / 28 IU
Vitamín K1 (fytomenadion) 90 μg

Obdobie tehotenstva 
sprevádzajú fyzické 
a mentálne zmeny, 
ktoré si vyžadujú 

zvýšený prísun živín.

Nové ľahšie 

prehĺtateľné 

tablety
Nové ľahši

Pohodlne

všetko 

v 1 kapsule
Pohodlne

šetko
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Multi COMPLETE pre mužov
Balenie: 90 tbl.

Pokrokový koncentrovaný komplex s aktívnymi zložkami cielene formulo-
vanými špeciálne pre mužov.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tableta denne s jedlom. 

Každá tableta obsahuje:
Vitamíny: Minerály: 
Vitamín A (retinyl acetát) 400 μg RAE Chróm (chlorid chromitý) 35 μg
Betakarotén 1 000 μg Horčík (oxid horečnatý) 84 mg
Vitamín B1 (tiamín mononitrát) 4,2 mg Vápnik (fosforečnan vápenatý) 200 mg
Vitamín B2 (ribofl avín) 4,6 mg Železo (fumaran železnatý) 6 mg
Niacínamid 16 mg Jód ( jodid draselný) 150 μg
Kyselina pantoténová 12,5 mg Mangán (síran mangánatý) 5,5 mg
Vitamín B6 (pyridoxín HCL) 5,5 mg Meď (síran meďnatý) 0,9 mg
Biotín 54 μg Selén (seleničitan sodný) 55 μg
Kyselina listová 400 μg Zinok (oxid zinočnatý) 11 mg
Vitamín B12 (kyanokobalamín) 12 μg
Vitamín C (kyselina askorbová) 180 mg Podporné zložky: Sibírsky ženšen 

(Eleutherococcus senticosus, koreň) extrakt 
(45:1), ekvivalent k 270 mg suš. rastliny) 6 mg, 
Luteín (Tagetes erecta L., kvet) 1 000 μg, 
Lykopén 600 μg

Vitamín D3 (cholekalciferol) 20 μg / 800 IU
Vitamín E 
(D-alfa-tokoferylacetát)

26,8 mg AT / 40 IU

Vitamín K1 (fytomenadion) 120 μg

Multi COMPLETE pre mužov 50+
Balenie: 90 tbl.

Obsahuje presnú kombináciu vitamínov, minerálov a živín určenú pre mu-
žov po  päťdesiatke. Obsahuje aj vitamín  D na  udržanie zdravých kostí 
a zubov, lykopén, luteín a extrakt zo sibírskeho ženšena.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tableta 1× denne s jedlom. 

Každá tableta obsahuje:
Vitamíny: Minerály: 
Vitamín A (retinyl acetát) 300 μg Chróm (chlorid chromitý) 100 μg
Betakarotén 1 800 μg Horčík (oxid horečnatý) 125 mg
Vitamín B1 (tiamín mononitrát) 4,2 mg Vápnik (uhličitan, 

fosforečnan vápenatý)
200 mg

Vitamín B2 (ribofl avín) 4,6 mg
Niacínamid 16 mg Železo (fumaran železnatý) 2 mg
Kyselina pantoténová 12,5 mg Jód ( jodid draselný) 150 μg
Vitamín B6 (pyridoxín HCL) 8,5 mg Mangán (síran mangánatý) 3 mg
Biotín 54 μg Meď (síran meďnatý) 0,5 mg
Kyselina listová 400 μg Selén (seleničitan sodný) 65 μg
Vitamín B12 (kyanokobalamín) 12 μg Zinok (oxid zinočnatý) 11 mg
Vitamín C (kyselina askorbová) 180 mg Molybdén (molybdénan sodný) 50 μg
Vitamín D3 (cholekalciferol) 20 μg / 800 IU Podporné zložky: Sibírsky ženšen (Eleutherococ-

cus senticosus, koreň) extrakt (45:1), ekvivalent 
k 270 mg suš. rastliny) 6 mg, Luteín (Tagetes 
erecta L., kvet) 600 μg, Lykopén 300 μg

Vitamín E 
(d-alfa-tokoferyl-acetát)

22,5 mg AT / 
33,6 IU

Vitamín K1 (fytomenadion) 120 μg

Multivitamíny pre dospelých
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Koenzým Q10 60 mg
Balenie: 80 cps.

Koenzým Q10 je identický s telom produkovaným koenzýmom Q10, zís-
kaný bakteriálnou fermentáciou (netabakový zdroj). V ľahko prehĺtateľných 
kapsulách.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 kapsula denne s jedlom.

Každá kapsula obsahuje:
Koenzým Q10 60 mg
(Koenzým Q10 identický s biologicky aktívnym koenzýmom Q10 produkovaným v tele, 
získaný z netabakového zdroja bakteriálnou fermentáciou.)

Koenzým Q10 120 mg
Balenie: 60 cps.

Koenzým Q10 je identický s telom produkovaným koenzýmom Q10, je zís-
kaný bakteriálnou fermentáciou (netabakový zdroj). V ľahko prehĺtateľných 
kapsulách.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 kapsula denne s jedlom.

Každá kapsula obsahuje:
Koenzým Q10 120 mg
(Koenzým Q10 identický s biologicky aktívnym koenzýmom Q10 produkovaným v tele, 
získaný z netabakového zdroja bakteriálnou fermentáciou.)

Koenzým Q10 s Omega-3
Balenie: 30 cps.

DHA prispieva k  správnej činnosti mozgu a  napomáha dobrému zraku. 
EPA a DHA podporujú optimálnu činnosť srdca. (Priaznivý účinok sa dosiahne pri 

dennom príjme 250 mg EPA a DHA.) 

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 kapsula denne s jedlom.

Každá kapsula obsahuje:
Koenzým Q10 (získaný fermentáciou z kvasiniek) 100 mg
Omega-3 850 mg
z toho EPA (kyselina eikozapentaénová) 300 mg
 DHA (kyselina dokozahexaénová) 150 mg

Bylinné extrakty, výživné látky
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Total Energy
Balenie: 90 cps.

Prírodný energetický prípravok. Rastlinný extrakt zo ženšena pomáha zvy-
šovať vitalitu a posilňuje výdrž. Vitamín B12 prispieva k odstráneniu vyčer-
pania a únavy a k správnej látkovej premene, ktorá je dôležitá pre tvorbu 
energie.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1  kapsula každé štyri hodiny, najviac 
3 kapsuly v priebehu 24 hodín. Odporúča sa na občasné, nie na pravidelné 
užívanie.

Každá kapsula obsahuje: 
Sibírsky ženšen, extrakt (10:1), (Eleutherococcus senticosus, koreň)
ekvivalent k 333,3 mg sušeného koreňa

33,3 mg

Kofeín 100 mg
Vitamín B12 (kyanokobalamín) 83,33 μg 

Maca 1 000 mg
Balenie: 45 cps.

Antioxidant s prirodzene povzbudzujúcim účinkom. Obnovuje hormonál-
nu rovnováhu, pomáha pri menštruácii a sexuálnej dysfunkcii. Podporuje 
plodnosť, fyzické a duševné zdravie, dopĺňa energiu, povzbudzuje výdrž 
a atletický výkon.

Odporúčané dávkovanie: dospelí  – ako antioxidant 1  kapsulu denne, 
na podporu nálady 1 – 2 kapsuly denne, na podporu sexuálneho zdravia 
3 kapsuly denne. Poraďte sa s lekárom o užívaní dlhšom ako 3 mesiace. 
Ženy v období menopauzy a po menopauze sa o užívaní dlhšom ako šesť 
týždňov poraďte s lekárom.

Každá kapsula obsahuje:
Maca, extrakt (20:1), (Lepidium meyenii, koreň)
ekvivalent k 1 000 mg rastliny

50 mg

Sibírsky ženšen 650 mg
Balenie: 100 tbl.

Prírodný rastlinný extrakt zo sibírskeho ženšena, používaný po stáročia na 
zachovanie telesnej a duševnej rovnováhy v organizme. Pomáha zvyšo-
vať vitalitu, posilňuje výdrž, celkovú fyzickú kondíciu a  imunitu. Priaznivo 
ovplyvňuje organizmus pri strese a únave.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 – 2  tablety denne. O užívaní dlhšom 
ako 1 mesiac sa poraďte s lekárom.

Každá tableta obsahuje: 
Sibírsky ženšen, extrakt (10:1), (Eleutherococcus senticosus, koreň),
ekvivalent k 650 mg rastliny

65 mg

Bylinné extrakty, výživné látky
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Kráľovský ženšen Red Dragon™ 500 mg
Balenie: 60 tbl.

Prírodný rastlinný extrakt z  kráľovského ženšena, používaný po stáročia 
na zachovanie telesnej a duševnej rovnováhy v organizme. Pomáha zvy-
šovať vitalitu, posilňuje výdrž, celkovú fyzickú kondíciu a imunitu. Priaznivo 
ovplyvňuje organizmus pri strese a únave.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 2 tablety denne najviac 3 mesiace.

Každá tableta obsahuje:
Panax Ginseng (získaný z Shiu Chu, Tien Chi, Red Kirin, korene) 500 mg

Ginkgo biloba
Balenie: 90 tbl.

Ginkgo biloba extrakt prispieva k  duševnej rovnováhe (podporuje sú-
stredenosť, krátkodobú pamäť a  zapamätávanie si v  období zvýšeného 
stresu). Pomáha udržiavať pamäť a poznávacie funkcie vo vyššom veku. 
Podporuje prekrvenie, čím priaznivo pôsobí aj na výkon mozgu a jeho re-
aktivitu.

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta denne s jedlom. Poraďte sa s lekárom 
o užívaní výživového doplnku dlhšie ako 8 mesiacov.

Každá tableta obsahuje:
Ginkgo biloba, extrakt (50:1), (Ginkgo biloba, listy) 
ekvivalent k 4 000 mg rastliny, štandardizované na 24 % fl avónových 
glykozidov a 6 % terpénových laktónov

80 mg 

Kurkumín 550 mg
Balenie: 60 cps.

Kurkuma podporuje prirodzenú úľavu od bolesti kĺbov vyvolanej zápalom. 
Má antioxidačný účinok, znižuje tvorbu žalúdočnej kyseliny a blokuje mno-
ženie baktérií v žalúdku (Helicobacter p.), znižuje hladinu cholesterolu.

Odporúčané dávkovanie: dospelí – 1 kapsula denne.

Každá tableta obsahuje:
Kurkuma (Curcuma longa, podzemok) 500 mg 
Kurkuma, extrakt (50:1) (Curcuma longa, podzemok) ekvivalent k 2 500 mg 
sušenej rastliny, štandardizované na 95 % kurkuminoidov

50 mg 
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Joint RELIEF
s Meriva® Curcumin Phytosome® komplex
Balenie: 60 tbl.

Boswelia, kurkuma a zázvor podporujú normálny stav kĺbov a kostí a zais-
ťujú reguláciu zápalových reakcií. Kurkuma prispieva k normálnej činnosti 
kardiovaskulárneho systému. Zázvor podporuje optimálny svalový tonus, 
vitalitu, energiu a pomáha proti únave.

Odporúčané dávkovanie: dospelí – 2 tablety denne.

Každá kapsula obsahuje: 
Meriva® (Curcumin Phytosome®) 
(Curcuma longa L., podzemok / komplex sójový lecitín)

500 mg

Boswelia (Boswellia serrata, rastlina) 10 mg
Zázvor (Zingiber offi cinal, podzemok) 10 mg

Glukozamín Chondroitín MSM 1 300 mg
Balenie: 120 tbl.

Glukozamín sulfát a chondroitín sulfát sú základnými stavebnými zložkami 
kĺbovej chrupavky a iných spojivových tkanív – kostí, väzív a šliach.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tableta denne s jedlom. Na dosiahnu-
tie pozitívnych účinkov užívajte minimálne štyri týždne.

Každá tableta obsahuje:
Glukozamín sulfát KCL (z exoskeletu kreviet a krabov) 500 mg 
Chondroitín sulfát (hovädzia chrupavka) 400 mg 
Metylsulfonylmetán (MSM) 400 mg

Kolagén proti vráskam
Balenie: 60 tbl.

Jamieson Kolagén proti vráskam s klinicky potvrdeným účinkom reduk-
cie počtu jemných línií a vrások za 28 dní, dopĺňa hydrolyzovaný kolagén 
do hlbokých vrstiev pokožky (epidermy a dermy), vďaka čomu je pokožka 
pevnejšia a získa mladistvý vzhľad.

Odporúčané dávkovanie: dospelí – 3 tablety denne

Obsah v dennej dávke (v 3 tabletách):
Verisol™ hydrolyzovaný kolagén (hovädzí) 2 500 mg

Bylinné extrakty, výživné látky
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Liver detox Herbal complex
Balenie: 30 tbl.

Pestrec mariánsky podporuje detoxikáciu organizmu pomocou pečene 
a zvyšuje jeho odolnosť voči faktorom okolitého prostredia. Artičoka pô-
sobí ako antioxidant, podporuje správnu činnosť pečene a žlčníka. Kurku-
ma má antioxidačný účinok, znižuje tvorbu žalúdočnej kyseliny a blokuje 
množenie baktérií v  žalúdku (Helicobacter p.), znižuje hladinu choleste-
rolu. Cholín pripieva k  správnej látkovej premene homocysteínu, lipidov 
a k správnej funkcii pečene.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tabletu denne s jedlom. Na dosiahnu-
tie priaznivých účinkov používajte najmenej 3 týždne.

Každá tableta obsahuje:
Artičoka, extrakt (25:1), (Cynara scolymus, list) ekvivalent k 1 500 mg rastliny 60 mg
Pestrec mariánsky, extrakt (70:1), (Silybum marianum, semená) 
ekvivalent k 3 010 mg rastliny štandardizované na 80 % silymarínu

43 mg

Kurkuma, extrakt (20:1), (Curcuma longa, podzemok) 
ekvivalent k 1 600 mg rastliny

80 mg

Cholín (bitartrát) 27,5 mg
Metionín 10 mg

Silybum marianum Pestrec mariánsky
Balenie: 90 tbl.

Pestrec mariánsky obsahuje fl avonoidy, pomáha udržiavať správnu hladi-
nu sacharidov, podporuje detoxikáciu organizmu pomocou pečene a zvy-
šuje jeho odolnosť voči faktorom okolitého prostredia.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 3 tablety denne. Na dosiahnutie pozitív-
nych účinkov užívajte najmenej 3 týždne.

Každá tableta obsahuje:
Silybum mariánske (Silybum marianum, semená),
štandardizované na 53 % silymarínu

150 mg

Lecitín 1 200 mg
Balenie: 120 cps.

Lecitín s čistým vyváženým fosfatidyl komplexom z nebielených sójových 
bôbov. Fosfatidyl komplex je prirodzený stavebný prvok bunkových mem-
brán.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 kapsula 2× denne, najlepšie s jedlom.

Každá kapsula obsahuje:
Lecitín (Glycine max, zo sójových bôbov), z toho 11 % fosfatidylcholínu 1 200 mg



16

Relax a spánok
Balenie: 60 cps.

Bylinný prípravok s extraktom valeriány lekárskej, ktorá udržiava prirodze-
ný spánok, kocúrnika obyčajného, ktorý pomáha telu prekonať stres a ná-
mahu, chmeľu obyčajného s upokojujúcim účinkom a mučenky pleťovej, 
ktorá pomáha navodiť spánok.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 kapsula denne pred spaním.

Každá kapsula obsahuje:
Valeriána, extrakt (4:1), (Valeriana offi cinalis, koreň),
ekvivalent k 200 mg rastliny

50 mg

Chmeľ obyčajný, extrakt (4:1), (Humulus lupulus, šištice), 
ekvivalent k 100 mg rastliny

25 mg

Múčenka pleťová, extrakt (4:1), (Passifl ora incarnata, kvet),
ekvivalent k 100 mg rastliny

25 mg

Kocúrnik obyčajný, extrakt (5:1), (Nepeta cataria, rastlina),
ekvivalent k 100 mg rastliny

20 mg

Valeriána 400 mg
Balenie: 60 cps.

Valeriána lekárska má upokojujúci účinok, pomáha zmierniť podráždenie, 
navodiť spánok a udržiava prirodzený spánok.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1  kapsula pol hodiny až hodinu pred 
spaním.

Každá kapsula obsahuje:
Valeriána, extrakt (3:1), (Valeriana offi cinalis, koreň),
ekvivalent k 400 mg sušenej rastliny

133,34 mg

5-HTP 100 mg
Balenie: 90 enterosolventných tbl.

Na podporu činnosti mozgu, ktorá reguluje náladu a správanie (hormón 
šťastia). 5-HTP (5-hydroxytryptofán) je látka, z ktorej sa v tele syntetizuje 
serotonín – zodpovedný za reguláciu spánku, stresu, chuti do jedla, citli-
vosť na bolesť a mnoho ďalších funkcií.

Odporúčané dávkovanie: dospelí – 1 tabletu 3× denne s jedlom. Na do-
siahnutie pozitívnych účinkov pre udržanie prirodzenej rovnováhy nálady, 
užívajte najmenej 1  týždeň. Na uvoľnenie bolestí svalov, šliach a  kĺbov 
užívajte dlhodobo, najmenej 2 týždne na dosiahnutie pozitívnych účinkov. 
O užívaní dlhšom ako 1 rok sa poraďte s lekárom.

Každá tableta obsahuje:
5-HTP (Griffonia simplicifolia, semeno) 100 mg

Bylinné extrakty, výživné látky
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Melatonín 1 mg sprej
Balenie: 58 ml (125 dávok)

Melatonín prispieva k skráteniu času potrebného na zaspanie. Priaznivý 
účinok sa dosiahne pri konzumácii aspoň 1  mg melatonínu tesne pred 
spaním. Melatonín prispieva k zmierneniu únavy po dlhej ceste lietadlom 
do iného časového pásma (jet lag). Priaznivý účinok sa dosiahne pri kon-
zumácii aspoň 0,5 mg melatonínu tesne pred časom spania v prvý deň 
cesty a niekoľko nasledujúcich dní po príchode na miesto.

Odporúčané dávkovanie: dospelí: pred použitím dôkladne potraste. Sprej 
vstreknite priamo do úst 1× denne tesne pred spaním. Neriaďte vozidlá 
a neobsluhujte stroje 5 hodín po užití melatonínu. O užívaní dlhšom ako 
1 mesiac sa poraďte s lekárom.

1 dávka spreja obsahuje:
Melatonín 1 mg

Melatonín 3 mg
Balenie: 100 podjazykových tabliet

Rýchlo rozpustné tablety pod jazyk. Melatonín prispieva k zmierneniu úna-
vy po dlhej ceste lietadlom do iného časového pásma (jet lag). Melatonín 
prispieva k skráteniu času potrebného na zaspanie. Pomáha pri konzumá-
cii aspoň 1 mg melatonínu tesne pred spaním.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tableta tesne pred spaním denne. Ne-
riaďte vozidlá a neobsluhujte stroje 5 hodín po užití melatonínu. O užívaní 
dlhšom ako 1 mesiac sa poraďte s lekárom.

Každá tableta obsahuje:
Melatonín 3 mg
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Brusnice – komplex 500 mg
Balenie: 60 cps.

Získané z  čerstvého, čistého brusnicového koncentrátu. Brusnicový ex-
trakt a  D-manóza v  biologicky dostupnom komplexe. Každá kapsula je 
získaná z 500 mg čerstvej koncentrovanej brusnicovej šťavy. Všetky výho-
dy brusníc bez obsahu nežiaducich kalórií.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 2 kapsuly denne s jedlom. Na dosiah-
nutie pozitívnych účinkov užívajte minimálne štyri týždne.

Každá kapsula obsahuje:
Brusnice (Vaccinium macrocarpon, plody) 450 mg 
D-manóza (glukóza) 50 mg 

Čučoriedky 2 000 mg 
Balenie: 60 cps.

Bioaktívny koncentrát z čučoriedok. Vysoko koncentrovaný výťažok z ka-
nadských čučoriedok obsahuje až 25 % antokyánov. Čučoriedky prispie-
vajú k ochrane organizmu pred oxidačným poškodením, pomáhajú priro-
dzenou cestou k zdraviu očí.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 kapsula denne s jedlom. 

Každá kapsula obsahuje:
Čučoriedka, extrakt (80:1), (Vaccinium myrtillus, plody), 
štandardizované na 36 % antokyánov ekvivalent k 2 000 mg rastliny

25 mg

Lutein-Z ™
Balenie: 30 cps.

Extrakt z hroznových jadierok priaznivo pôsobí na zdravie ciev a kapilár 
a prirodzene chráni pred účinkami voľných radikálov. Čučoriedky prispie-
vajú k ochrane organizmu pred oxidačným poškodením, pomáhajú priro-
dzenou cestou udržiavať zdravý zrak. Ginkgo biloba podporuje správne 
prekrvenie.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 kapsula denne.

Každá kapsula obsahuje:
Luteín (Tagetes erecta, kvet) 10 mg
Zeaxantín (Tagetes erecta, kvet) 500 μg
Hroznové jadierka, extrakt (30:1), (Vitis vinifera), 
štandardizované na 80 % proantokyanidínov

25 mg

Ginkgo biloba, listy, extrakt (50:1), 
ekvivalent k 2 000 mg sušenej rastliny

40 mg

Čučoriedka, extrakt (4:1), (Vaccinium Myrtillus, plod) 25 mg
Zelený čaj, (Camelia sinensis, listy) 
štandardizované na 50 % polyfenolov (30 % katechíny, 15 % EGCG, 8 % kofeín)

3 mg

Bylinné extrakty, výživné látky
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Resveratrol 50 mg extrakt z červeného vína
Balenie: 30 cps.

Extrakt z hroznových jadierok, antioxidant z červeného vína – podpora pre 
srdcovo-cievny systém. Unikátne zloženie eliminuje agresívne účinky voľ-
ných radikálov, čím pôsobí proti starnutiu organizmu. Obsahuje ingredien-
cie prírodného pôvodu: resveratrol a výťažok z jadierok hrozna. V 1 kapsu-
le sú obsiahnuté prírodné látky, ktoré sa rovnajú objemu približne šiestich 
pohárov červeného vína, avšak bez kalórií a alkoholu.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 kapsula 1 – 3× denne.

Každá kapsula obsahuje:
Resveravine® extrakt z hroznového vína (Vitis vinifera, hrozno) 50 mg
 z toho Trans-resveratrol 3 mg
Leucoselect Phytosome® – oligomérne proantokyanidíny z hroznových 
jadierok – fosfatidylcholín komplex

100 mg

(Vitis vinifera, semená; Glycine max L, sójové bôby)
štandardizované na 8,25 mg oligomérnych proantokyanidínov

Oreganový olej
Balenie: 25 ml

Olej je známy vďaka svojim antimikrobiálnym vlastnostiam, účinkom proti 
parazitom, zápalom a pomáha pri tráviacich a žalúdočných ťažkostiach. 
Posilňuje imunitu, pôsobí ako antioxidant a prispieva k zachovaniu zdravia.

Odporúčané dávkovanie: dospelí – 5 kvapiek (0,15 ml) denne, najlepšie 
do lyžičky s  rastlinným olejom (napr. olivový alebo iné rastl. oleje). Užite 
s časovým odstupom niekoľkých hodín pred alebo po užití iných výživo-
vých doplnkov a liekov s obsahom železa, zinku, vápnika alebo medi. Pred 
použitím dôkladne potraste.

Obsah v 5 kvapkách:
Oreganový olej (Origanum vulgare, listy) – poskytuje 80 % karvakrolu 27,5 mg
Vitamín E (d-alfa tokoferyl acetát) 1 mg AT / 1,5 IU

Lykopén 10 000 μg
Balenie: 60 tbl.

Lykopén – paradajkový koncentrát obsahuje v 1  tablete prírodné zložky 
a účinné faktory ako sú obsiahnuté v dvoch zrelých paradajkách.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tableta denne. 

Každá tableta obsahuje: 
Paradajkový koncentrát (Lycopersicon esculentum, plod) 100 mg
Lykopén 10 mg
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Prostease™ Saw Palmetto 125 mg
na prostatu
Balenie: 60 cps.

Serenoa plazivá podporuje zdravú činnosť prostaty a  priaznivo pôsobí 
na zdravie mužov.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 kapsula denne.

Každá kapsula obsahuje:
Serenoa plazivá, extrakt (8:1), (Serenoa repens, plod), 
ekvivalent k 1 000 mg sušenej rastliny

125 mg 

Silica 10 mg kremík 
na vlasy, nechty a pokožku
Balenie: 60 tbl.

Zinok sa aktívne podieľa na raste a zachovaní zdravých kostí, vlasov, nech-
tov a  pokožky a  je potrebný pre správnu funkciu imunitného systému. 
Praslička roľná, s vysokým obsahom kremíka, pôsobí močopudne, pomá-
ha pri kôrnatení tepien a ženám pri nadmernom krvácaní.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 2  tablety denne, najlepšie s  jedlom. 
Užite s  časovým odstupom niekoľkých hodín pred alebo po užití iných 
prípravkov alebo liekov.

Každá tableta obsahuje:
Silica, praslička roľná (Equisetum arvense, stonka) 10 mg
Zinok (glukónan zinočnatý) 0,35 mg

Kelp morské riasy 650 μg 
Balenie: 100 tbl.

Morské riasy sú prírodný zdroj jódu. Obsahujú vitamíny, minerály a bielko-
viny. Jód prispieva k správnej tvorbe hormónov štítnej žľazy a zabezpečuje 
jej optimálnu činnosť. Pozitívne ovplyvňuje zdravie pokožky, činnosť ner-
vového systému, poznávaciu funkciu mozgu a správnu látkovú premenu 
dôležitú pre tvorbu energie.

Odporúčané dávkovanie: dospelí a  deti od 14  rokov 1  tableta obdeň 
s jedlom.

Každá tableta obsahuje:
Jód (z Ascophyllum nodosum) 650 μg

Bylinné extrakty, výživné látky
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Tráviace enzýmy – Nutrisentials™
Balenie: 90 tbl.

Komplex tráviacich enzýmov obsahuje vrátane amylázy, lipázy, proteázy 
a laktázy, rastlinný bromelaín a papaín. Na podporu optimálneho trávenia 
živín obsahuje tiež glukónan vápenatý a listy mäty a fenyklu na upokojenie 
podráždeného žalúdka.

Odporúčané dávkovanie: dospelí – 1  tableta 3× denne s  jedlom. Dlho-
dobé užívanie (dlhšie ako 2 týždne) konzultujte s lekárom.

Každá tableta obsahuje:
Alfa-Amyláza (Aspergilus oryzae) 50 mg / 1 500 FCC DU
Papaín (Carica papaya, plod) 50 mg / 900 000 FCC PU
Bromelaín (Ananas comosus, stonka) 30 mg / 7 200 FCC MCU
Laktáza (Aspergillus niger ) 30 mg / 30,75 FCC ALU
Lipáza (Aspergillus niger ) 30 mg / 32 FCC LU
Celuláza (Trichoderma longibrachiatum) 15 mg / 300 FCC CU

Zázvor 340 mg
Balenie: 30 cps.

Pomáha predchádzať nevoľnosti na cestách a prináša úľavu pri žalúdoč-
ných ťažkostiach.

Odporúčané dávkovanie: dospelí a deti od 6 rokov pri nevoľnosti 2 kap-
suly každé 4 hodiny 1 – 3 krát denne. Pri kinetóze užite 2 kapsuly aspoň 
30 minút pred cestovaním, na uvoľnenie tráviacich ťažkostí užite 1 kapsulu 
denne.

Každá kapsula obsahuje:
Zázvor, extrakt (17:1), (Zingiber offi cinale, podzemok) 
ekvivalent k 340 mg rastliny

20 mg
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Vitamín D prispieva k správnemu vstrebávaniu a využitiu vápnika 
a  fosforu, k  udržaniu optimálnej hladiny vápnika v  krvi, k  zachovaniu 
zdravých kostí, zubov a k správnej svalovej činnosti. Vitamín D pozitívne 
ovplyvňuje činnosť imunitného systému a zohráva dôležitú úlohu v procese 
delenia buniek. Výživové doplnky s vitamínom D od Jamieson sú pripravené 
výlučne s použitím Quali™-D vitamínu prvotriednej svetovej kvality. Získava 
sa z  lanolínu, bohatého a obnoviteľného zdroja vitamínu D z  vlny oviec, 
ktoré sa chovajú na pasienkoch Austrálie a Nového Zélandu.

Vitamín D3 400 IU
Balenie: 90 tbl.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 – 2 tablety denne s jedlom. 

Každá tableta obsahuje:
Vitamín D3 (cholekalciferol) 10 μg / 400 IU

Vitamín D 1 000 IU
Balenie: 100 tbl., 240 tbl.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tableta denne s jedlom. 

Každá tableta obsahuje:
Vitamín D3 (cholekalciferol) 25 μg / 1 000 IU

Vitamín D, A a D, K a D, E

Jamieson Laboratories spolupracuje 
s Canadian Cancer Society 
(kanadská spoločnosť proti rakovine – 
organizácia dobrovoľníkov, ktorej 
cieľom je odstrániť rakovinu a zlepšiť 
kvalitu života ľudí žijúcich s rakovinou) 
s cieľom prispieť k redukcii rizika 
rakoviny kože prostredníctvom 
propagácie vitamínu D ako bezpečnej 
alternatívy k UV lúčom.
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Vitamín D3 1 000 IU kapsuly
Balenie: 180 cps.

Vitamín D3 v ľahko prehĺtateľných kapsuliach. 

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 kapsula denne s jedlom. O dávkovaní 
pre deti sa poraďte s lekárom.

Každá kapsula obsahuje:
Vitamín D3 (cholekalciferol) 25 μg / 1 000 IU 

Vitamín D3 1 000 IU tablety na cmúľanie
s príchuťou čokolády
s príchuťou pomaranča
Balenie: 100 tbl.

Vitamín D v tabletách na cmúľanie s delikátnou čokoládovou alebo poma-
rančovou príchuťou.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tableta denne. O dávkovaní pre deti 
sa poraďte s lekárom.

Každá tableta obsahuje:
Vitamín D3 (cholekalciferol) 25 μg / 1 000 IU 

Výživové doplnky Jamieson obsahujú 
vitamín D prémiovej kvality.
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Vitamíny A a D3 Premium 
10 000 IU / 800 IU
Balenie: 100 cps.

Vitamín  A má priaznivý vplyv na udržanie zdravých slizníc a  pokožky 
a na zachovanie dobrého zraku. Podporuje metabolizmus železa a zohrá-
va úlohu v procese delenia buniek. Vitamín D prispieva k správnemu vstre-
bávaniu a využitiu vápnika a fosforu, k zdravému rastu a udržaniu zdravých 
kostí a zubov. Vitamíny A a D napomáhajú správnej činnosti imunitného 
systému.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 kapsula denne.

Každá kapsula obsahuje: 
Vitamín A (palmitát) 3 000 μg RAE / 10 000 IU 
Vitamín D3 (cholekalciferol) 20 μg / 800 IU

Vitamíny K2 120 μg a D3 1 000 IU
Balenie: 30 cps.

Vitamín K prispieva k správnej zrážanlivosti krvi a k udržaniu zdravých kos-
tí. Vitamín D prispieva k správnemu vstrebávaniu a využitiu vápnika a fosfo-
ru, k zdravému rastu a udržaniu zdravých zubov, kostí a svalov a k správnej 
činnosti imunitného systému.

Odporúčané dávkovanie: dospelí – 1 kapsulu denne.

Každá kapsula obsahuje: 
Vitamín K2 120 μg
Vitamín D3 (cholekalciferol) 25 μg / 1 000 IU

Vitamín E 200 IU, 400 IU
Balenie: E 200 IU – 100 cps., E 400 IU – 120 cps.

Vitamín E prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom.

Odporúčané dávkovanie: Vitamín  E  200  IU  – dospelí 1  kapsula denne 
po jedle. Vitamín E 400 IU – dospelí 1 kapsula obdeň po jedle.

Každá kapsula obsahuje:
Vitamín E (D-alfa-tokoferylacetát) 134 mg / 200 IU

Vitamín E (D-alfa-tokoferylacetát) 268 mg / 400 IU

Vitamín D, A a D, K a D, E
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B-komplex s vitamínom C 
Balenie: 100 tbl.

Ribofl avín podporuje zachovanie zdravých červených krviniek. Kyselina 
listová pomáha odstrániť vyčerpanie a únavu. Biotín prispieva k správnej 
činnosti nervového systému. Vitamín C má priaznivý dopad na  správnu 
činnosť imunitného systému. Cholín pozitívne vplýva na udržanie zdravej 
funkcie pečene.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tableta denne s jedlom.

Každá tableta obsahuje:
Vitamín B1 (tiamín mononitrát) 5 mg Kyselina listová 50 μg
Vitamín B2 (ribofl avín) 5 mg Vitamín B12 (kyanokobalamín) 10 μg
Vitamín B3 (nikotínamid) 50 mg Vitamín C (kyselina askorbová) 250 mg
Kyselina pantoténová (D-pantotenát vápenatý) 25 mg Kyselina paraaminobenzoová 15 mg
Vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid) 5 mg Cholín 50 mg
Biotín 10 μg Inozitol 50 mg

B-komplex 100 mg 
s postupným uvoľňovaním
Balenie: 60 tbl.

B  vitamíny v  špeciálnych tabletách s  postupným uvoľňovaním počas 
6 – 8 hodín, obohatené cholínom a inozitolom. Biotín prispieva k správnej 
činnosti nervového systému a k udržaniu zdravých vlasov a pokožky. Ky-
selina listová a niacín pomáhajú pri vyčerpaní a únave, kyselina pantoténo-
vá podporuje zdravú duševnú rovnováhu. Ribofl avín napomáha zachovať 
dobrý zrak, tiamín priaznivo ovplyvňuje činnosť srdca. Vitamín B12 podpo-
ruje tvorbu červených krviniek a optimálnu činnosť imunitného systému. 
Vitamín B6 má pozitívny účinok na správnu látkovú premenu, ktorá je dô-
ležitá pre tvorbu energie.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 2 tablety týždenne s jedlom.

Každá tableta obsahuje:
Vitamín B1 (tiamínmononitrát) 100 mg Vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid) 100 mg
Vitamín B2 (ribofl avín) 100 mg Biotín 100 μg
Vitamín B3 (niacínamid) 100 mg Kyselina listová 400 μg
Kyselina pantoténová 
(D-pantotenát vápenatý)

100 mg
Vitamín B12 
(kyanokobalamín)

100 μg

Podporné zložky: lipotropné faktory – cholín bitartrát 100 mg, inozitol 100 mg

Vitamíny B skupiny
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Vitamíny B6, B12 a kyselina listová
Balenie: 110 tbl.

Antihomocysteínová formula. Vitamín  B6 a  kyselina listová prispieva-
jú k aktívnej látkovej premene homocysteínu, vitamín B12 pôsobí na rast 
červených krviniek a na podporu imunitného systému. Kyselina listová sa 
zúčastňuje na tvorbe krvi, na zabezpečovaní psychickej rovnováhy a opti-
málnom budovaní imunitného systému.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tableta denne.

Každá tableta obsahuje:
Vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid) 75 mg
Vitamín B12 (kyanokobalamín) 150 μg
Kyselina listová 800 μg

Vitamíny B skupiny

Homocysteín je aminokyselina, ktorá sa prirodzene vytvára v tele 
pri metabolických reakciách. Ak je jeho metabolizmus narušený, 
dochádza k jeho nežiaducemu hromadeniu, zvýšeniu hladiny v krvnej 
plazme. V podpore normálneho odbúravania homocysteínu hrajú 
významnú úlohu tri vitamíny – vitamín B6 (pyridoxín), vitamín B12 
(kyanokobalamín) a vitamín B9 (kyselina listová). Pre znížene rizika 
hromadenia homocysteínu v cievach sa odporúča dopĺňanie vitamínu B6, 
vitamínu B12 a kyseliny listovej. Zníženie rizika hromadenia homocysteínu 
v krvi môže priaznivo ovplyvniť srdcovo-cievne zdravie.
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Kyselina listová 1 000 μg
Balenie: 100 tbl.

Kyselina listová prispieva k rastu zárodočných tkanív počas tehotenstva, 
k syntéze aminokyselín, k optimálnej tvorbe krvi a k správnej látkovej pre-
mene homocysteínu. Podporuje imunitný systém, psychickú rovnováhu, 
posilňuje organizmus, odstraňuje únavu a zohráva dôležitú úlohu v proce-
se delenia buniek.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tableta denne s jedlom.

Každá tableta obsahuje:
Kyselina listová 1 000 μg

Biotín 250 μg
Balenie: 100 tbl.

Biotín podporuje správnu látkovú premenu, ktorá je dôležitá pre tvor-
bu energie, prispieva k správnej činnosti nervového systému a pozitívne 
ovplyvňuje psychické zdravie. Má priaznivý vplyv na  udržanie zdravých 
vlasov a pokožky a na zachovanie zdravých slizníc. Je potrebný pre meta-
bolizmus bielkovín, tukov a cukrov.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tableta denne.

Každá tableta obsahuje: 
Biotín 250 μg

Stressease™
Balenie: 90 tbl.

Vitamíny B1, B2, B12, niacín a biotín podporujú správnu činnosť nervového 
systému. Kyselina listová a horčík pomáhajú odstrániť vyčerpanie a únavu. 
Kyselina pantoténová má priaznivý vplyv na mentálnu výkonnosť.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tableta denne s jedlom.

Každá tableta obsahuje:

Vitamíny: Minerály: 
Vitamín B1 (tiamín mononitrát) 35 mg Horčík (oxid horečnatý) 75 mg
Vitamín B2 (ribofl avín) 35 mg Vápnik (uhličitan vápenatý) 150 mg
Niacín (nikotínamid) 50 mg Zinok (glukónan zinočnatý) 5 mg
Kyselina pantoténová (D-pantotenát vápenatý) 20 mg
Vitamín B6 (pyridoxínhydrochlorid) 15 mg Pripravené v špeciálnej zmesi s obsa-

hom: borákového oleja, slnečnicového 
oleja, rutínu, hesperidínu, citrusových 
biofl avonoidov, čerešne Acerola, 
šípok, rastlinného komplexu alfalfa, 
žeruchy, petržlenu, kelpu.

D-biotín 15 μg
Kyselina listová 1 000 μg
Vitamín B12 (kyanokobalamín) 30 μg
Vitamín C (kyselina L-askorbová) 500 mg
Vitamín E (D-alfa-tokoferol) 30 IU / 20 mg
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Vitamín B12 metylkobalamín 100 μg, 250 μg
Balenie: 100 tbl.

Vitamín B12 prispieva k  správnej látkovej premene, ktorá je dôležitá pre 
tvorbu energie, pozitívne ovplyvňuje činnosť nervového a imunitného sys-
tému, správnu látkovú premenu homocysteínu, napomáha odstrániť stavy 
únavy a vyčerpania. Vitamín B12 zohráva úlohu v procese delenia buniek 
a krvotvorby.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tableta denne s jedlom.

Každá tableta obsahuje:
Vitamín B12 (metylkobalamín) 100 μg

Vitamín B12 (metylkobalamín) 250 μg

Vitamín B12 metylkobalamín 1 200 μg 
s postupným uvoľňovaním
Balenie: 80 tbl.

Vitamín B12 prispieva k  správnej látkovej premene, ktorá je dôležitá pre 
tvorbu energie, pozitívne ovplyvňuje činnosť nervového a imunitného sys-
tému, správnu látkovú premenu homocysteínu, napomáha odstrániť stavy 
únavy a vyčerpania. Vitamín B12 zohráva úlohu v procese delenia buniek 
a krvotvorby.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tableta denne s jedlom.

Každá tableta obsahuje:
Vitamín B12 (metylkobalamín) 1 200 μg

Vitamín B12 500 μg sprej
Balenie: 58 ml (125 dávok)

Sprej na orálne použitie s prírodnou mätovou príchuťou. Vitamín B12 pri-
spieva k správnej látkovej premene, ktorá je dôležitá pre tvorbu energie, 
k odstráneniu stavov únavy a vyčerpania, k správnej činnosti nervového 
a imunitného systému, zabezpečuje látkovú premenu homocysteínu. Vita-
mín B12 zohráva úlohu v procese delenia buniek a krvotvorby.

Odporúčané dávkovanie: dospelí: sprej pred použitím dôkladne potraste. 
Sprej vstreknite priamo do úst 1 – 2× denne.

1 dávka spreja obsahuje:
Vitamín B12 (metylkobalamín, hydroxokobalamín) 500 μg

Vitamíny B skupiny
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Niacín s inozitolom 500 mg
Balenie: 60 tbl.

Niacín prispieva k  správnej činnosti nervového systému, k  zachovaniu 
zdravých slizníc a pokožky, podporuje psychické zdravie a pomáha od-
strániť vyčerpanie a únavu.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tableta denne.

Každá tableta obsahuje:
Niacín (inozitol hexanikotinát) 500 mg
Inozitol (inozitol hexanikotinát) 150 mg

Vitamín B1 tiamín 100 mg
Balenie: 100 tbl.

Tiamín prispieva k správnej látkovej premene, ktorá je dôležitá pre tvorbu 
energie, k optimálnej činnosti nervového systému, priaznivo ovplyvňuje 
správnu činnosť srdca a psychiky.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tableta denne s jedlom.

Každá tableta obsahuje:
Vitamín B1 (tiamín mononitrát) 100 μg

Vitamín B2 ribofl avín 100 mg
Balenie: 100 tbl.

Vitamín B2 prispieva k správnej látkovej premene, ktorá je dôležitá pre tvor-
bu energie a k optimálnej činnosti nervového systému. Pomáha udržiavať 
zdravú pokožku, sliznice, červené krvinky a zrak.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tableta denne s jedlom.

Každá tableta obsahuje:
Vitamín B2 (ribofl avín) 100 mg
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Vitamín C podporuje správnu tvorbu kolagénu a funkciu krvných 
ciev, pozitívne ovplyvňuje zdravie kostí, chrupaviek, ďasien, zubov, 
pokožky. Vitamín C prispieva k správnej látkovej premene, ktorá je dôležitá 
pre tvorbu energie. Vitamín  C priaznivo pôsobí na správnu činnosť 
nervového a  imunitného systému, psychické zdravie, na ochranu buniek 
pred oxidačným stresom, zníženie vyčerpania a  únavy, na regeneráciu 
redukovanej formy vitamínu E a zvyšuje vstrebávanie železa.

Vitamín C 500 mg, 1 000 mg
Balenie: 120 tbl.

Vitamín C s obsahom podpornej zmesi z prírodných zdrojov s obsahom 
rutínu, hesperidínu, biofl avonoidov, malpígie a šípok.

Odporúčané dávkovanie: Vitamín C 500 mg – dospelí 1 – 2 tablety denne, 
Vitamín C 1 000 mg – dospelí 1 tableta denne.

Každá tableta obsahuje: 
Vitamín C (kyselina askorbová) 500 mg
Podporná zmes 3 mg získaná z týchto látok: rutín (Dimorphandra mollis, tobolka); hesperidín 
(Citrus sinensis, kôra); citrusové biofl avonoidy (Citrus limon, kôra); čerešňa Acerola (4:1) extrakt, 
(Malpighia glabra, plod) ekvivalent k 2,62 mg čerstvej rastliny; šípky (Rosa canina, plod)

Vitamín C (kyselina askorbová) 1 000 mg
Podporná zmes 6 mg získaná z týchto látok: rutín (Dimorphandra mollis, tobolka); hesperidín 
komplex (Citrus limon, Citrus paradisi, Citrus sinensis, kôra); citrusové biofl avonoidy (Citrus limon, 
kôra); hesperidín; čerešňa Acerola, extrakt (4:1) (Malpighia glabra, plod); šípky (Rosa canina, plod)

Vitamín C 500 mg, 1 000 mg 
s postupným uvoľňovaním
Balenie: C 500 mg – 100 tbl., C 1 000 mg – 120 tbl.

Vitamín  C v  špeciálnych tabletách s  postupným uvoľňovaním počas 
6 – 8 hodín s obsahom podpornej zmesi z prírodných zdrojov s obsahom 
rutínu, hesperidínu, biofl avonoidov, malpígie a šípok.

Odporúčané dávkovanie: Vitamín C 500 mg – dospelí 1 – 2 tablety denne 
s jedlom, Vitamín C 1 000 mg – dospelí 1 tableta denne.

Každá tableta obsahuje:
Vitamín C (kyselina askorbová) 500 mg
Podporná zmes 3 mg získaná z týchto látok: rutín (Dimorphandra mollis, tobolka); hesperidín 
(Citrus sinensis, kôra); citrusové biofl avonoidy (Citrus limon, kôra); čerešňa Acerola, extrakt (4:1), 
(Malpighia glabra, plod) ekvivalent k 2,62 mg čerstvej rastliny; šípky (Rosa canina, plod)

Vitamín C (kyselina askorbová) 1 000 mg 
Podporná zmes 6,5 mg získaná z týchto látok: rutín, hesperidín, biofl avonoidy, čerešňa Acerola, šípky

Vitamín C
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Vitamín C 500 mg tablety na cmúľanie 
mix troch ovocných príchutí
Balenie: 120 tbl.

Vitamín C – zmes tabliet na cmúľanie s 3 rôznymi prírodnými príchuťami – 
pomaranč, čerešňa a tropické ovocie, s obsahom podpornej zmesi z prí-
rodných zdrojov z rutínu, hesperidínu, biofl avonoidov, malpígie a šípok.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 – 2 tablety denne.

Každá tableta obsahuje: 
Vitamín C (kyselina askorbová, askorban sodný) 500 mg
Podporná zmes 7 mg získaná z týchto látok: rutín (Dimorphandra mollis, tobolka); hesperidín 
(Citrus sinensis, kôra); citrusové biofl avonoidy (Citrus limon, kôra); čerešňa Acerola, extrakt (4:1), 
(Malpighia glabra, plod) ekvivalent k 5,76 mg čerstvej rastliny; šípky (Rosa canina, plod)

Vitamín C 500 mg tablety na cmúľanie 
s príchuťou pomaranča
Balenie: 120 tbl.

Vitamín C vo forme tabliet na cmúľanie s prírodnou osviežujúcou pomaran-
čovou príchuťou s obsahom podpornej zmesi z prírodných zdrojov z rutí-
nu, hesperidínu, biofl avonoidov, malpígie a šípok.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 – 2 tablety denne.

Každá tableta obsahuje: 
Vitamín C (kyselina askorbová, askorban sodný) 500 mg
Podporná zmes 7 mg získaná z týchto látok: rutín (Dimorphandra mollis, tobolka); hesperidín 
(Citrus sinensis, kôra); citrusové biofl avonoidy (Citrus limon, kôra); čerešňa Acerola, extrakt (4:1), 
(Malpighia glabra, plod) ekvivalent k 5,76 mg čerstvej rastliny; šípky (Rosa canina, plod)

Vitamín C 500 mg tablety na cmúľanie 
s príchuťou hrozna
Balenie: 120 tbl.

Vitamín C vo forme tabliet na cmúľanie s prírodnou príchuťou hrozna s ob-
sahom podpornej zmesi z prírodných zdrojov z rutínu, hesperidínu, biofl a-
vonoidov, malpígie a šípok.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 – 2 tablety denne.

Každá tableta obsahuje: 
Vitamín C (kyselina askorbová, askorban sodný) 500 mg
Podporná zmes 7 mg získaná z týchto látok: rutín (Dimorphandra mollis, tobolka); hesperidín 
(Citrus sinensis, kôra); citrusové biofl avonoidy (Citrus limon, kôra); čerešňa Acerola, extrakt (4:1), 
(Malpighia glabra, plod) ekvivalent k 5,76 mg čerstvej rastliny; šípky (Rosa canina, plod)
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Vitamín C 500 mg tablety na cmúľanie 
s príchuťou tropického ovocia
Balenie: 120 tbl.

Vitamín C s prírodnou príchuťou tropického ovocia – banán, mango, ma-
rakuja, kiwi, čerešňa a citrón s obsahom podpornej zmesi z prírodných 
zdrojov z rutínu, hesperidínu, biofl avonoidov, malpígie a šípok.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 – 2 tablety denne.

Každá tableta obsahuje: 
Vitamín C (kyselina askorbová, askorban sodný) 500 mg
Podporná zmes 7 mg získaná z týchto látok: rutín (Dimorphandra mollis, tobolka); hesperidín 
(Citrus sinensis, kôra); citrusové biofl avonoidy (Citrus limon, kôra); čerešňa Acerola, extrakt (4:1), 
(Malpighia glabra, plod) ekvivalent k 5,76 mg čerstvej rastliny; šípky (Rosa canina, plod)

Vitamín C 500 mg tablety na cmúľanie 
s príchuťou čučoriedky
Balenie: 120 tbl.

Vitamín C s prírodnou príchuťou čučoriedok s obsahom podpornej zmesi 
z prírodných zdrojov z rutínu, hesperidínu, biofl avonoidov, malpígie a šípok.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 – 2 tablety denne.

Každá tableta obsahuje: 
Vitamín C (kyselina askorbová, askorban sodný) 500 mg
Podporná zmes 7 mg získaná z týchto látok: rutín (Dimorphandra mollis, tobolka); hesperidín 
(Citrus sinensis, kôra); citrusové biofl avonoidy (Citrus limon, kôra); čerešňa Acerola, extrakt (4:1), 
(Malpighia glabra, plod) ekvivalent k 5,76 mg čerstvej rastliny; šípky (Rosa canina, plod)

Vitamín C 500 mg tablety na cmúľanie 
s príchuťou citrusového ovocia
Balenie: 120 tbl.

Vitamín C vo forme tabliet na cmúľanie s prírodnou príchuťou citrusového 
ovocia s obsahom podpornej zmesi z prírodných zdrojov z rutínu, hesperi-
dínu, biofl avonoidov, malpígie a šípok.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 – 2 tablety denne.

Každá tableta obsahuje: 
Vitamín C (kyselina askorbová, askorban sodný) 500 mg
Podporná zmes 7 mg získaná z týchto látok: rutín (Dimorphandra mollis, tobolka); hesperidín 
(Citrus sinensis, kôra); citrusové biofl avonoidy (Citrus limon, kôra); čerešňa Acerola, extrakt (4:1), 
(Malpighia glabra, plod) ekvivalent k 5,76 mg čerstvej rastliny; šípky (Rosa canina, plod)

Vitamín C
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Vitamíny C a D3 500 mg / 500 IU 
tablety na cmúľanie s príchuťou čerešne
Balenie: 75 tbl.

Vitamíny C a D podporujú správnu činnosť imunitného systému.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 – 2 tablety denne.

Každá tableta obsahuje:
Vitamín C (kyselina askorbová, askorban sodný) 500 mg
Vitamín D3 (cholekalciferol) 12,5 μg / 500 IU
Podporná zmes získaná z týchto látok: rutín, hesperidín komplex, citrusové biofl avonoidy, čerešňa 
Acerola, šípky (Rosa canina, plod)

Vitamín C Gummies pastilky 
s príchuťou pomaranča
Balenie: 60 pas.

Vitamín C vo forme pastiliek s lahodnou pomarančovou príchuťou, pripra-
vený s použitím ovocného pektínu (bez želatíny), a preto je vhodný aj pre 
vegetariánov.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 2 pastilky denne.

Každá pastilka obsahuje: 
Vitamín C (kyselina askorbová) 125 mg
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Zinok s vitamínmi C a D3 
pastilky s príchuťou citróna
Balenie: 60 pas.

Zinok a vitamíny C a D prispievajú k správnej činnosti imunitného systému.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 – 2 pastilky denne nechajte rozpustiť 
v ústnej dutine.

Každá pastilka obsahuje:
Zinok (glukónan zinočnatý) 10 mg 
Vitamín C (kyselina askorbová, askorban sodný) 100 mg 
Vitamín D3 (cholekalciferol) 2,5 μg / 100 IU 
Echinacea, extrakt (5:1), (Echinacea angustifolia, koreň),
ekvivalent k 40 mg sušenej byliny štandardizované na 4 % echinacosidov

8 mg

Astragalus, extrakt (8:1), (Astragalus membranaceus, koreň),
ekvivalent k 8 mg sušenej byliny

1 mg

Rumanček kamilkový, extrakt (4:1), (Matricaria recutita, kvet),
ekvivalent k 4 mg sušenej byliny

1 mg

Mäta (Mentha x piperita, listy) 1 mg
Zázvor (Zingiber offi cinale, podzemok) 1 mg

Cold Fighter
Balenie: 30 cps.

Echinacea purpurová, zázvor, vitamín C a zinok pôsobia priaznivo na imu-
nitný systém. Pri prvých príznakoch prechladnutia: boľavé hrdlo, kašeľ, 
upchatý nos.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1  kapsulu denne s  jedlom. Užite pri 
prvých príznakoch prechladnutia s časovým odstupom niekoľkých hodín 
pred alebo po užití iných výživových doplnkov alebo liekov. Poraďte sa 
s lekárom o užívaní dlhšom ako 2 mesiace.

Každá kapsula obsahuje:
Echinacea, extrakt (10:1), (Echinacea purpurea, vrchol nadzemnej časti) 
ekvivalent k 2 500 mg surovej rastliny

250 mg

Zázvor, extrakt (17:1), (Zingiber offi cinale, podzemok) 
ekvivalent k 306 mg rastliny

18 mg

Vitamín C (kyselina askorbová) 90 mg
Zinok (oxid zinočnatý) 5 mg

Imunita

Zinok (oxid zinočnatý) 5 mg
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Lyzín 1 000 mg so zinkom a vitamínom C
Balenie: 60 tbl.

Lyzín je esenciálna aminokyselina, ktorá v kombinácii s vitamínom C a zin-
kom podporuje správnu činnosť imunitného systému, prispieva k zníženiu 
výskytu herpesov. Lyzín podporuje tvorbu kolagénu v pokožke, posilňuje 
šľachy a väzy v kĺboch.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 – 2 tablety denne s jedlom. Užite s od-
stupom niekoľkých hodín pred alebo po užití iných liekov. O užívaní dlhšom 
ako šesť mesiacov sa poraďte s lekárom.

Každá tableta obsahuje:
Lyzín (hydrochlorid) 1 000 mg
Vitamín C (kyselina askorbová) 6 mg
Zinok (oxid zinočnatý) 1 mg

Cesnak bez zápachu 500 mg
Balenie: 100 cps., 300 cps.

Prírodný extrakt z  cesnaku špeciálne upravený bez zápachu vo forme 
kapsúl. Obsahuje prírodné účinné látky známe svojimi pozitívnymi účinka-
mi na cievne steny, na vysoký krvný tlak a proti baktériám.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 2 kapsuly denne s jedlom. 

Každá kapsula obsahuje:
Cesnakový prášok (Allium sativum), extrakt 100:1, ekvivalent k 500 mg cesnaku 5 mg

Super cesnakový olej 1 500 mg
Balenie: 100 cps.

Prírodný extrakt z cesnaku vo forme ľahko prehĺtateľných kapsúl.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 kapsula denne s jedlom.

Každá kapsula obsahuje:
Cesnak (Allium sativum, strúčik), extrakt (500:1), ekvivalent k 1 500 mg cesnaku 3 mg
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Echinacea 350 mg, 1 200 mg 
Balenie: 90 cps., 120 cps.

Echinacea purpurová pôsobí ako podpora imunitného systému.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 kapsula 3× denne.

Každá kapsula obsahuje:
Echinacea purpurová, extrakt (4:1), 
(Echinacea purpurea, koreň), ekvivalent k 350 mg sušeného koreňa

87,5 mg

Echinacea purpurová, extrakt (6:1), 
(Echinacea purpurea, nadzemná časť), ekvivalent k 1 200 mg rastliny

200 mg

Echinacea s cesnakom a zázvorom 
Balenie: 45 cps.

Výživový doplnok s kombinovaným účinkom echinacey, cesnaku a zázvoru. 

Odporúčané dávkovanie: 2 – 3 kapsuly denne.

Každá kapsula obsahuje:
Echinacea purpurea, byľ, extrakt (3:1), ekvivalent 300 mg rastliny 100 mg
Cesnak (Allium sativum, cibuľka) 300 mg
Zázvor (Zingiber offi cinale, podzemok), extrakt (6:1) 50 mg

Imunita
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Vedeli ste, že nové probiotiká od Jamieson Laboratories majú 
vďaka technológii balenia v  tube ešte vyššiu stabilitu, vyššiu účinnosť 
a sú lepšie chránené pred vlhkosťou? Spoločnosť Jamieson Laboratories 
na základe výskumu zistila, že špeciálna technológia balenia v  tube 
s  integrovanou desikačnou sieťkou garantuje účinnosť a  najvyššiu 
stabilitu probiotík. Desikačná (vysúšacia) vložka integrovaná do steny tuby 
poskytuje ochranu každej kapsuly pred vlhkosťou s  cieľom garantovať 
účinnosť až do konca minimálnej trvanlivosti. Týmto spôsobom dochádza 
k redukcii prenikania vlhkosti k probiotikám. Pokroková technológia balenia 
v tube garantuje účinnosť a čerstvosť pri predaji.

Probiotiká

Super Strain Acidophilus
komplex bakteriálnych kultúr
Balenie: 90 vegetariánskych cps.

Super Strain Acidophilus je komplex bakteriálnych kultúr s  obsahom 
10 špeciálne kultivovaných bakteriálnych kmeňov s 2 miliardami* aktívnych 
baktérií vo vegetariánskych kapsulách.

Odporúčané dávkovanie: dospelí, adolescenti a deti od 6  rokov 1 kap-
sulu denne po jedle. Deti od 3 do 5 rokov pod dohľadom rodičov: vysyp-
te obsah 1 kapsuly 1× denne do jedla, jogurtu a pod. a zamiešajte, aby 
sa prášok rozpustil. Nepridávajte k horúcim jedlám alebo nápojom. Užite 
s časovým odstupom najmenej 2 – 3 hodín pred alebo po užití antibiotík. 
Na zaistenie maximálneho účinku uchovávajte po otvorení v chladničke.

Každá kapsula obsahuje:
Komplex bakteriálnych kultúr 2 miliardy KTJ:
Lactobacillus paracasei (A234) 0,4 × 109 KTJ Lactococcus lactis (A328) 0,2 × 109 KTJ
Lactobacillus rhamnosus (A119) 0,4 × 109 KTJ Bifi dobacterium breve (A055) 0,1 × 109 KTJ
Bifi dobacterium animalis 
subsp. lactis (A026)

0,3 × 109 KTJ
Lactobacillus reuteri (A113) 0,1 × 109 KTJ
Bifi dobacterium bifi dum (A058) 0,06 × 109 KTJ

Lactobacillus acidophilus (A118) 0,2 × 109 KTJ Bifi dobacterium longum 
subsp. longum (A027)

0,04 × 109 KTJ
Lactobacillus gasseri (A237) 0,2 × 109 KTJ

*Množstvo garantované do konca minimálnej trvanlivosti. KTJ – kolónií tvoriacich jednotku
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Probiotic zmes 
štyroch bakteriálnych kmeňov
Balenie: 60 vegetariánskych cps.

Zmes štyroch bakteriálnych kmeňov s obsahom 2 miliárd* aktívnych buniek. 
Vegetariánske kapsuly sa ľahko prehĺtajú, výživový doplnok nie je potrebné 
udržiavať v chlade.

Odporúčané dávkovanie: 1 – 3 kapsuly denne najlepšie s  jedlom a zapiť 
pohárom vody. Pri cestovaní  – dva dni pred cestovaním začnite užívať 
1 kapsulu 3× denne a pokračujte dva dni po návrate.

Každá kapsula obsahuje:
Zmes bakteriálnych kultúr 2 miliardy KTJ aktívnych buniek zahŕňa:
Bifi dobacterium animalis 
subsp. lactis (BB-12®)

0,84 × 109 KTJ
Streptococcus thermophilus 
(STY-31™)

0,22 × 109 KTJ

Lactobacillus acidophilus 
(LA5®)

0,84 × 109 KTJ
Lactobacillus delbrueckii 
(LBY-27™)

0,1 × 109 KTJ

*Množstvo garantované do konca minimálnej trvanlivosti. KTJ – kolónií tvoriacich jednotku

Probiotic 10 miliárd
Balenie: 60 vegetariánskych cps.

Zmes bakteriálnych kultúr – 10 miliárd*, s obsahom 14 bakteriálnych kmeňov, 
s prebiotikom (inulín), v ľahko prehĺtateľných vegetariánskych kapsulách.

Odporúčané dávkovanie: dospelí a deti od 6 rokov 1 kapsulu denne s jed-
lom. Deti od 3 do 5 rokov pod dohľadom rodičov: vysypte obsah 1 kap-
suly 1× denne do jedla, jogurtu atď. a zamiešajte, aby sa prášok rozpustil. 
Nepridávajte k horúcim jedlám alebo nápojom. Užite najmenej 2 – 3 hodiny 
pred alebo po užití antibiotík. Na zaistenie maximálnej účinnosti uchovávaj-
te po otvorení v chladničke.

Každá kapsula obsahuje:
Zmes bakteriálnych kultúr s obsahom 10 miliárd KTJ:
Bifi dobacterium animalis 
subsp. lactis (A026)

2 × 109 KTJ Lactobacillus plantarum (A138) 0,5 × 109 KTJ

Lactobacillus paracasei (A234) 1,5 × 109 KTJ
Bifi dobacterium longum 
subsp. longum (A027)

0,39 × 109 KTJ

Bifi dobacterium breve (A055) 1,0 × 109 KTJ Bifi dobacterium bifi dum (A058) 0,3 × 109 KTJ
Lactobacillus gasseri (A237) 1,0 × 109 KTJ Lactobacillus casei (A179) 0,3 × 109 KTJ
Lactobacillus rhamnosus (A119) 1,0 × 109 KTJ Lactobacillus reuteri (A113) 0,3 × 109 KTJ
Lactobacillus rhamnosus (A193) 1,0 × 109 KTJ Lactococcus lactis (A328) 0,2 × 109 KTJ

Lactobacillus acidophilus (A118) 0,5 × 109 KTJ
Bifi dobacterium longum 
subsp. infantis (A041)

0,01 × 109 KTJ

*Množstvo garantované do konca minimálnej trvanlivosti. KTJ – kolónií tvoriacich jednotku

Probiotiká
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Probiotic 30 miliárd
Balenie: 30 vegetariánskych cps.

Zmes bakteriálnych kultúr – 30 miliárd*, s obsahom 14 kmeňov, v  ľahko 
prehĺtateľných vegetariánskych kapsulách.

Odporúčané dávkovanie: dospelí a deti od 6 rokov 1 kapsulu denne s jed-
lom. Deti od 3 do 5 rokov pod dohľadom rodičov: vysypte obsah 1 kapsuly 
1× denne do jedla, jogurtu atď. a zamiešajte, aby sa prášok rozpustil. Ne-
pridávajte k horúcim jedlám alebo nápojom. Užite s časovým odstupom 
najmenej 2 – 3 hodín pred alebo po užití antibiotík. Na zaistenie maximál-
neho účinku uchovávajte po otvorení v chladničke. 

Každá kapsula obsahuje:
Zmes bakteriálnych kultúr s obsahom 30 miliárd KTJ:
Bifi dobacterium animalis 
subsp. lactis (A026)

6 × 109 KTJ Lactobacillus plantarum (A138) 1,5 × 109 KTJ

Lactobacillus paracasei (A234) 4,5 × 109 KTJ
Bifi dobacterium longum 
subsp. longum (A027)

1,17 × 109 KTJ

Bifi dobacterium breve (A055) 3,0 × 109 KTJ Bifi dobacterium bifi dum (A058) 0,9 × 109 KTJ
Lactobacillus gasseri (A237) 3,0 × 109 KTJ Lactobacillus casei (A179) 0,9 × 109 KTJ
Lactobacillus rhamnosus (A119) 3,0 × 109 KTJ Lactobacillus reuteri (A113) 0,9 × 109 KTJ
Lactobacillus rhamnosus (A193) 3,0 × 109 KTJ Lactococcus lactis (A328) 0,6 × 109 KTJ

Lactobacillus acidophilus (A118) 1,5 × 109 KTJ
Bifi dobacterium longum 
subsp. infantis (A041)

0,03 × 109 KTJ

*Množstvo garantované do konca minimálnej trvanlivosti. KTJ – kolónií tvoriacich jednotku

Probiotic 60 miliárd ULTRA STRENGTH
Balenie: 24 vegetariánskych cps.

Zmes bakteriálnych kultúr  – 60  miliárd*, s  obsahom 9  kmeňov, v  ľahko 
prehĺtateľných vegetariánskych kapsulách.

Odporúčané dávkovanie: dospelí – 1 kapsulu denne s jedlom. Užite s od-
stupom najmenej 2 – 3 hodín pred alebo po užití antibiotík. Na zaistenie 
maximálnej účinnosti a čerstvosti skladujte v chladničke.

Každá kapsula obsahuje:
Zmes bakteriálnych kultúr s obsahom 60 miliárd* KTJ:
Lactobacillus plantarum 
(R1012ND)

25,8 × 109 KTJ
Lactobacillus acidophilus 
(HA-122)

0,15 × 109 KTJ

Lactobacillus casei (R0215ND) 19,8 × 109 KTJ Bifi dobacterium animalis 
subsp. lactis (HA-194)

0,15 × 109 KTJ
Bifi dobacterium breve (HA-129) 8,7 × 109 KTJ
Bifi dobacterium longum 
subsp. longum (HA-135)

3 × 109 KTJ
Bifi dobacterium bifi dum 
(HA-132)

0,15 × 109 KTJ

Lactobacillus paracasei 
(HA-196)

2,1 × 109 KTJ
Lactobacillus rhamnosus 
(HA-111)

0,15 × 109 KTJ

*Množstvo garantované do konca minimálnej trvanlivosti. KTJ – kolónií tvoriacich jednotku
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Omega-3 EXTRA 700 mg
Balenie: 100 cps.

Obsahuje esenciálne mastné kyseliny získané zo sardel, sardiniek a mak-
rel. DHA prispieva k  správnej činnosti mozgu a  k  dobrému zraku. EPA 
a DHA podporujú optimálnu činnosť srdca. (Priaznivý účinok sa dosiahne pri den-
nom príjme 250 mg EPA a DHA.) Bez rybacej pachuti.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 – 4 kapsuly denne.

Každá kapsula obsahuje:
Molekulárne destilovaný rybí olej (zo sardel, sardiniek a makrel) 1 165 mg
Omega-3 mastné kyseliny 700 mg
z toho: EPA (kyselina eikozapentaénová) 420 mg
 DHA (kyselina dokozahexaénová) 280 mg

Omega-3 ULTRA 900 mg
Balenie: 75 cps.

Obsahuje esenciálne mastné kyseliny získané zo sardel, sardiniek a mak-
rel. DHA prispieva k  správnej činnosti mozgu a  k  dobrému zraku. EPA 
a DHA podporujú optimálnu činnosť srdca. (Priaznivý účinok sa dosiahne pri den-
nom príjme 250 mg EPA a DHA.) Bez rybacej pachuti.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 – 4 kapsuly denne.

Každá kapsula obsahuje:
Molekulárne destilovaný rybí olej (zo sardel, sardiniek a makrel) 1 000 mg
Omega-3 mastné kyseliny 900 mg
z toho: EPA (kyselina eikozapentaénová) 515 mg
 DHA (kyselina dokozahexaénová) 385 mg

Omega-3 Select
Balenie: 200 cps. 

Obsahuje esenciálne mastné kyseliny získané zo sardiniek a sardel. DHA 
prispieva k  správnej činnosti mozgu a  má pozitívny vplyv na zrak. EPA 
a DHA podporujú optimálnu činnosť srdca. (Priaznivý účinok sa dosiahne pri den-
nom príjme 250 mg EPA a DHA.)

Odporúčané dávkovanie: dospelí 2 kapsuly denne.

Každá kapsula obsahuje:
Rybí olej (sardely, sardinky) 1 000 mg
Omega-3 mastné kyseliny 500 mg
z toho EPA (kyselina eikozapentaénová) 300 mg
 DHA (kyselina dokozahexaénová) 200 mg

Esenciálne mastné kyseliny Omega 3, 6, 9
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Omega-3 Select mini
Balenie: 200 cps. 

Obsahuje esenciálne mastné kyseliny získané zo sardiniek, makrel a sar-
del, v  ľahko prehĺtateľných mäkkých mini kapsulách. DHA prispieva 
k správnej činnosti mozgu a k dobrému zraku. EPA a DHA podporujú opti-
málnu činnosť srdca. (Priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 250 mg EPA a DHA.)

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 – 4 kapsuly denne.

Každá kapsula obsahuje:
Rybí olej (sardely, sardinky) 500 mg
Omega-3 mastné kyseliny 300 mg
z toho EPA (kyselina eikozapentaénová) 180 mg
 DHA (kyselina dokozahexaénová) 120 mg

Omega 3-6-9
Balenie: 100 cps., 200 cps.

Komplex nenasýtených mastných kyselín s vitamínom E, získaný z čerst-
vých, čistých, za studena lisovaných olejov z ľanu, boráka a rýb.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 2 kapsuly denne.

Každá kapsula obsahuje:
Ľanový olej (Linum usitatissimum, semená ) 99 mg
Borákový olej (Borago offi cinalis, semená) 99 mg
Rybí olej (sardinky, sardely) 840 mg
Omega-3 mastné kyseliny 300 mg
z toho kyselina alfalinolénová 48 mg
 kyselina eikozapentaénová 84 mg
 kyselina dokozahexaénová 84 mg
Omega-6 mastné kyseliny 58 mg
z toho kyselina linolová 40 mg
 kyselina gamalinolénová 18 mg
Omega-9 mastné kyseliny 25 mg
 kyselina olejová 25 mg
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Omega COMPLETE PURE Krill 500 mg
Balenie: 60 cps.

Obsahuje 500  mg čistého oleja z  kôrovcov Euphausia superba v  ma-
lých ľahko prehĺtateľných kapsuliach bez rybacej pachuti. DHA prispieva 
k správnej činnosti mozgu a k dobrému zraku. EPA a DHA podporujú opti-
málnu činnosť srdca. (Priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 250 mg EPA a DHA.)

Odporúčané dávkovanie: dospelí a adolescenti od 9 rokov 1 – 2 kapsuly 
denne alebo sa poraďte s lekárom.

Každá kapsula obsahuje:
100% čistý olej z antarktických kôrovcov (Euphausia superba – morský kôrovec) 500 mg
Omega-3 mastné kyseliny 106 mg
z toho: EPA (kyselina eikozapentaénová) 63 mg
 DHA (kyselina dokozahexaénová) 29 mg
Fosfolipidy 225 mg
Astaxantín esterifi kovaný 43 μg

Salmon Omega-3 komplex z lososa 
a rybích olejov
Balenie: 200 cps.

Zdroj omega-3 mastných kyselín. DHA prispieva k správnej činnosti mozgu 
a  napomáha dobrému zraku. EPA a  DHA podporujú optimálnu činnosť 
srdca. (Priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 250 mg EPA a DHA). 

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 – 3 kapsuly denne, najlepšie s jedlom.

Každá kapsula obsahuje:
Komplex z lososového a rybieho oleja 1 000 mg
Omega-3 mastné kyseliny 300 mg
z toho EPA (kyselina eikozapentaénová) 180 mg
 DHA (kyselina dokozahexaénová) 120 mg

Esenciálne mastné kyseliny Omega 3, 6, 9

Zdravie
z morských hlbín
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Omega-3 Vegetarian
Balenie: 30 cps.

Obsahuje esenciálne mastné kyseliny získané z morských rias Schizochyt-
rium v ľahko prehĺtateľných mäkkých kapsulách. DHA prispieva k správnej 
činnosti mozgu a k dobrému zraku. EPA a DHA p odporujú optimálnu čin-
nosť srdca. (Priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 250 mg EPA a DHA.)

Odporúčané dávkovanie: dospelí 2 kapsuly denne.

Každá kapsula obsahuje:
Omega olej z mikrorias (Schizochytrium spp., celá riasa) 600 mg
Omega-3 mastné kyseliny 300 mg
 z toho: EPA (kyselina eikozapentaénová) 90 mg
 DHA (kyselina dokozahexaénová) 180 mg

Pupalkový olej s vitamínom E 500 mg
Balenie: 180 cps.

Pupalkový olej podporuje metabolické funkcie, prispieva k zmierneniu dis-
komfortu súvisiaceho s predmenštruačným syndrómom. Napomáha nor-
málnej činnosti kardiovaskulárneho systému s účinkom na hladinu choles-
terolu v krvi, podporuje prirodzenú imunitu a normálny stav pokožky.

Odporúčané dávkovanie: dospelí – 1 – 3 kapsuly 2× denne s jedlom.

Každá kapsula obsahuje:
Pupalka dvojročná (Oenothera biennis L., semeno) 500 mg
z toho kyselina gamalinolénová 50 mg
Vitamín E (d-alfa-tokoferylacetát) 6,7 mg AT / 10 IU

Flax Omega-3 1 000 mg ľanový olej
Balenie: 200 cps.

Omega-3 (kyselina alfalinolénová) prispieva pri dlhodobom používaní 
k udržaniu správnej hladiny cholesterolu v krvi. (Priaznivý účinok sa dosiahne pri 
dennom príjme 2 g ALA.)

Odporúčané dávkovanie: dospelí 3 kapsuly denne s jedlom.

Každá kapsula obsahuje:
Ľanový olej organický (Linum usitatissimum) 
(získaný z čistého kanadského ľanového oleja bez GMO)

1 000 mg

z toho omega-3 (kyselina alfalinolénová) 500 mg
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Vápnik je potrebný na zdravý rast a udržanie zdravých kostí a zubov, 
prispieva k správnej zrážanlivosti krvi a k látkovej premene, ktorá je dôležitá 
pre tvorbu energie. Podporuje zdravú regeneráciu a  činnosť svalov, 
tráviacich enzýmov a napomáha správnemu prenosu nervových vzruchov. 
Vápnik zohráva úlohu v procese delenia a špecializácie – tvorby osobitých 
vlastností buniek.

Vápnik, horčík s vitamínom D3
Balenie: 120 tbl., 200 tbl.

Vápnik v kombinácii s horčíkom a vitamínom D. Vitamín D je potrebný na 
zdravý rast a  udržanie zdravých kostí a  zubov. Prispieva k  správnemu 
vstrebávaniu a využitiu vápnika a fosforu a k správnej činnosti imunitného 
systému a svalov. Horčík pomáha odstraňovať únavu a vyčerpanie, priaz-
nivo ovplyvňuje psychickú rovnováhu, optimálnu činnosť nervového systé-
mu a správne svalové napätie.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 – 3 tablety denne.

Každá tableta obsahuje:
Vápnik (komplex uhličitanu, citranu, jablčnanu, fumaranu, jantáranu) 333 mg 
Horčík (komplex oxidu, citranu, jablčnanu, fumaranu, jantáranu) 167 mg
Vitamín D3 (cholekalciferol) 5 μg / 200 IU 

Vápnik, horčík so zinkom
Balenie: 120 tbl., 200 tbl.

Kombinácia troch minerálov – vápnika, horčíka a  zinku. Horčík pomáha 
odstraňovať únavu a  vyčerpanie, priaznivo ovplyvňuje psychickú rovno-
váhu a optimálnu činnosť nervového systému a správne svalové napätie. 
Zinok prispieva k podpore imunitného systému, k správnej reprodukčnej 
činnosti a k udržiavaniu zdravých kostí, vlasov, nechtov a zdravej pokožky.

Odporúčané dávkovanie: dospelí: 1 (až 3) tablety denne s jedlom. Užite 
s  časovým odstupom niekoľkých hodín pred alebo po užití iných liekov 
a prípravkov.

Každá tableta obsahuje:
Vápnik (komplex uhličitanu, citranu, jablčnanu, fumaranu, jantáranu) 333 mg 
Horčík (komplex oxidu, citranu, jablčnanu, fumaranu, jantáranu) 166,6 mg 
Zinok (glukónan zinku) 16,66 mg

Minerálne látky a stopové prvky
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Mega Cal™ vápnik 650 mg
s vitamínom D3 400 IU
Balenie: 120 tbl.

Mega Cal™ obsahuje kombináciu vápnika s vitamínom D. Vitamín D pri-
spieva k správnemu vstrebávaniu a využitiu vápnika a fosforu, k zdravému 
rastu a udržaniu zdravých kostí a zubov a k správnej činnosti imunitného 
systému a svalov.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 – 2 tablety denne. 

Každá tableta obsahuje:
Vápnik (z komplexu uhličitanu, citranu, fumaranu, jablčnanu, jantáranu) 650 mg 
Vitamín D3 (cholekalciferol) 10 μg / 400 IU

Super vápnik s vitamínom D3 600 mg / 400 IU
Balenie: 75 tbl.

Vápnik je potrebný na zdravý rast a udržanie zdravých kostí a zubov, pri-
spieva k správnej zrážanlivosti krvi a k látkovej premene, ktorá je dôležitá 
pre tvorbu energie. Podporuje zdravú regeneráciu a činnosť svalov, trá-
viacich enzýmov a prispieva k správnemu prenosu nervových vzruchov. 
Vitamín D prispieva k správnemu vstrebávaniu a využitiu vápnika a fosforu, 
k zdravému rastu a udržaniu zdravých kostí a zubov a k správnej činnosti 
imunitného systému a svalov.

Odporúčané dávkovanie: 1 – 2 tablety denne. Tablety užite spolu s jedlom 
a zapite s dostatočným množstvom tekutiny. Užite s časovým odstupom 
niekoľkých hodín pred alebo po užití iných výživových doplnkov alebo liekov.

Každá tableta obsahuje:
Vápnik (uhličitan vápenatý) 600 mg 
Vitamín D3 (cholekalciferol) 10 μg/400 IU

Vápnik 350 mg tablety na cmúľanie 
s príchuťou mäty 
Balenie: 100 tbl.

Prírodný komplex vápnika v hladkých tabletách krémovej textúry s príchu-
ťou mäty.

Odporúčané dávkovanie: Deti 4 – 8 rokov 1 tableta denne. Dospelí a deti 
od  9  rokov: 1 – 2 tablety denne. Užite s  časovým odstupom niekoľkých 
hodín pred alebo po užití iných liekov a výživových doplnkov. Dávkovanie 
podľa legislatívy EÚ, o prípadnej úprave dávkovania sa poraďte s lekárom.

Každá tableta obsahuje:
Vápnik (z komplexu uhličitanu, citranu, fumaranu, jablčnanu, jantáranu) 350 mg 
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Horčík pomáha odstraňovať únavu a vyčerpanie, priaznivo ovplyvňuje 
psychickú rovnováhu, optimálnu činnosť nervového systému, správne 
svalové napätie, napomáha zdravému rastu a zachovaniu kostí a zubov. 
Zohráva dôležitú úlohu v procese delenia buniek, prispieva k optimálnej 
syntéze bielkovín. Ovplyvňuje rovnováhu elektrolytov a prispieva k správnej 
látkovej premene, ktorá je dôležitá pre tvorbu energie. 

Horčík 100 mg, 250 mg
Balenie: Horčík 100 mg – 100 tbl., Horčík 250 mg – 90 tbl.

Odporúčané dávkovanie: Horčík 100 mg – dospelí 1  tableta 2× denne 
s jedlom, Horčík 250 mg – dospelí 1 tableta denne s jedlom.

Každá tableta obsahuje:
Horčík (komplex oxidu, citranu, fumaranu, jablčnanu, jantáranu) 100 mg

Horčík (komplex oxidu, glukónanu, mliečnanu) 250 mg

Horčík 500 mg s vitamínom D3 500 IU
Balenie: 60 tbl.

Horčík pomáha pri stavoch vyčerpania, priaznivo ovplyvňuje činnosť ner-
vového systému a udržiava optimálne svalové napätie (pôsobí proti kŕčom). 
Vitamín D prispieva k správnemu vstrebávaniu a využitiu vápnika a fosforu 
a podporuje rast a zachovanie zdravých kostí a zubov.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tableta denne.

Každá tableta obsahuje:
Horčík (oxid, glycinát, glycerofosforečnan, jablčnan, aspartát) 500 mg
Vitamín D3 (cholekalciferol) 12,5 μg / 500 IU

Horčík DRINK MIX v prášku 
s prírodnou citrónovo-limetkovou príchuťou
Balenie: 228 g

Horčík pomáha odstraňovať únavu a  vyčerpanie, priaznivo ovplyvňuje 
psychickú rovnováhu, optimálnu činnosť nervového systému a  správne 
svalové napätie.

Odporúčané dávkovanie: dospelí – rozpustite v pohári vody (250 ml) 1 od-
merku (4,38 g) zmesi 1× denne.

1 odmerka (4,38 g) obsahuje:
Horčík (diglycinát, citran) 300 mg

Minerálne látky a stopové prvky



47

Selén prispieva k  ochrane buniek pred oxidačným stresom, pod-
poruje správnu činnosť imunitného systému a štítnej žľazy, podieľa sa na 
optimálnej tvorbe spermií. Priaznivo ovplyvňuje rast a udržanie zdravých 
vlasov a nechtov.

Selén 50 μg 
Balenie: 100 tbl.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tableta denne s jedlom.

Každá tableta obsahuje:
Selén (z pivovarských kvasníc) 50 μg

Selén 100 μg 
Balenie: 100 tbl.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tableta denne s jedlom.

Každá tableta obsahuje:
Selén (z pivovarských kvasníc) 100 μg

Selén 50 μg 
s betakaroténom a vitamínmi C a E
Balenie: 60 tbl.

Selén v kombinácii s 3 účinnými zložkami – betakaroténom a vitamínmi C 
a E. Vitamín C prispieva k správnej činnosti imunitného systému, k správ-
nej funkcii a priepustnosti krvných ciev, k zdravému rastu kostí, k tvorbe 
kolagénu, chrupaviek a zdravých ďasien. Selén spolu s vitamínmi C a E 
napomáhajú správnej ochrane buniek pred oxidačným stresom. Selén 
podporuje správnu činnosť imunitného systému a štítnej žľazy, podieľa sa 
na optimálnej tvorbe spermií. Priaznivo ovplyvňuje rast a udržanie zdra-
vých vlasov a nechtov.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tableta denne s jedlom.

Každá tableta obsahuje:
Selén (seleničitan sodný) 50 μg
Betakarotén 3 000 μg / 5 000 IU
Vitamín C (kyselina askorbová) 60 mg
Vitamín E (D-alfa-tokoferol acetát) 6,7 mg / 10 IU
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Draslík 50 mg
Draslík 100 mg s postupným uvoľnovaním
Balenie: 100 tbl.

Draslík prispieva k udržaniu správneho krvného tlaku a k optimálnej čin-
nosti nervového systému a  svalov. Tablety s  postupným uvoľňovaním 
(Draslík 100 mg) dodávajú telu aktívny draslík počas 6 – 8 hodín. 

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tableta denne s hlavným jedlom. 

Každá tableta obsahuje:
Draslík (glukónan draselný) 50 mg

Draslík (glukónan draselný) 100 mg

Minerálne látky a stopové prvky



49

Zinok prispieva k  správnemu metabolizmu sacharidov, bielkovín, 
tukov, mastných kyselín, vitamínu  A a  tiež kyselín a  zásad. Podporuje 
správnu poznávaciu funkciu mozgu, pozitívne ovplyvňuje plodnosť 
a  správnu reprodukčnú funkciu. Je podstatným faktorom pri syntéze 
bielkovín, DNA a  má významnú úlohu v  procese delenia buniek. Zinok 
sa podieľa na udržaní zdravých kostí, vlasov, nechtov, zdravej pokožky 
a dobrého zraku je dôležitý na udržanie správnej hladiny testosterónu v krvi. 
Priaznivo vplýva na správnu činnosť  imunitného systému a na ochranu 
buniek pred oxidačným stresom.

Zinok 10 mg, 25 mg, 50 mg
Balenie: 100 tbl.

Odporúčané dávkovanie: Zinok 10 mg – dospelí 1  tableta denne. Užite 
s časovým odstupom niekoľkých hodín pred alebo po užití iných výživo-
vých doplnkov a liekov. Zinok 25 mg, 50 mg – dospelí 1 tableta obdeň. 

Každá tableta obsahuje:
Zinok (glukónan zinku) 10 mg

Zinok (glukónan zinku) 25 mg 

Zinok (glukónan zinku) 50 mg

Zinok 50 mg 
s postupným uvoľňovaním
Balenie: 90 tbl.

Zinok v  tabletách s  postupným uvoľňovaním, ktoré dodávajú minerál 
do organizmu v priebehu 6 – 8 hodín.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 tableta obdeň.

Každá tableta obsahuje:
Zinok (glukónan zinku) 50 mg

Nie je minerál 
ako minerál
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Železo prispieva k správnej tvorbe červených krviniek a hemoglo-
bínu, podporuje správny prenos kyslíka v tele, má priaznivý vplyv na me-
tabolizmus, ktorý je potrebný na tvorbu energie a  je dôležitým faktorom 
ovplyvňujúcim správnu činnosť imunitného systému. Železo pozitívne 
pôsobí na zníženie vyčerpania a únavy, napomáha správnej poznávacej 
funkcii mozgu a zohráva úlohu v procese delenia buniek.

Železo 35 mg
s postupným uvoľňovaním
Balenie: 60 tbl.

Odporúčané dávkovanie: Železo 35 mg – dospelí 1 tableta denne s jedlom.

Každá tableta obsahuje:
Železo (glukónan železnatý) 35 mg 

Železo 50 mg 
s postupným uvoľňovaním
Balenie: 60 tbl.

Odporúčané dávkovanie: Železo 50 mg – dospelí 1 tableta obdeň s jedlom.

Každá tableta obsahuje:
Železo (glukónan železnatý) 50 mg

Železo 28 mg
Balenie: 90 cps.

Železo vo forme vegetariánskych kapsúl so zvýšenou absorpciou, šetrné 
k  žalúdku. Obohatené o  vitamín  C, ktorý zvyšuje vstrebávanie železa, 
B2, B12 a kyselinu listovú, ktoré prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy 
a k správnej tvorbe a  udržaniu červených krviniek.

Odporúčané dávkovanie: dospelí 1 kapsulu obdeň s jedlom. Užite s ča-
sovým odstupom niekoľkých hodín pred alebo po užití iných liekov alebo 
výživových doplnkov.

Každá kapsula obsahuje:
Železo (diglycinát železnatý) 35 mg Vitamín C (kyselina askorbová) 60 mg
Vitamín B2 (ribofl avín) 800 μg Kyselina listová 400 μg
Vitamín B12 (kyanokobalamín) 8 μg

Minerálne látky a stopové prvky


