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Kalcis su vitaminu D
(150 kaps.)

✓ Padeda palaikyti normalią kaulų, dantų ir raumenų būklę
✓ Stiprina kraujagyslių sieneles
✓ Normalizuoja nervų sistemos funkcijas pagerina nervinius impulsus
✓ Padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį
✓ Padeda organizmui palaikyti normal pH
✓ Reguliuoja kraujo krešėjimo procesą

Sudėtis:
❖ 1 tabletėje: Kalcis (chelatas, citrato pavidalu) – 250 mg.
❖ Magnio (chelatas, oksido) – 125 mg.
❖ Fosforas (chelatas) – 140 mg.
❖ Vitaminas D (žuvų taukai) – 3 μg

Vartojimas:
➢ 1 tabletę 1-2 kartus per parą valgio metu. Laikyti sausoje vėsioje vietoje.

<<Atgal>>

18,90€



Vitaminas D3
(60 kaps.)

✓ Pagreitina kalcio ir fosforo įsisavinimą
✓ Padeda palaikyti imuninės sistemos funkcionavimą
✓ Padeda tinkamam raumenų funkcionavimui
✓ Padeda palaikyti sveikus kaulus bei dantis

Sudėtis:
❖ Vienoje tabletėje D350 mg. /1000%RPN

Vartojimas:
➢ 1 tabletę per dieną valgio metu

<<Atgal>>

12€



Vitaminas C
(60 kaps.)

✓ Pagerina apsaugines organizmo funkcijas
✓ Profilaktinė priemonė nuo bakterinių ir virusinių infekcijų
✓ Turi antioksidantinį ir priešuždegiminį poveikį
✓ Skatina energijos gamybą ląstelėse, dalyvauja sintezėje adenozin 5‘trifosfato (ATF)
✓ Su bioflavanoidais, rutinu bei yra prailginto veikimo

Sudėtis:
❖ 1 tabletėje: Vitaminas C (askorbo rūgštis) – 1000 mg. Citrinų bioflavonoidai – 5 mg. 

Hesperidinas – 5 mg. Rutinas – 5 mg. 5 mg – malpigijos vaisių ekstraktas (Malpighia 
glabra). Erškėtuogių (01:04) (Rosa canina) koncentratas – 5 mg.

Vartojimas:
➢ Suaugusiems – po pusę tabletės 1-2 kartus per dieną valgio metu. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.

<<Atgal>>

18,40€



Cinkas
(120 kaps.)

✓ Stimuliuoja imuninė sistemą
✓ Profilaktika infekcinėm ligoms
✓ Palengcina viršutinio ir apatinio kvėpavimo takų darbą
✓ Reguliuoja endokrininės sistemos balansą
✓ Pagerina suaugusių vyrų reprodukcinę funkciją ir jaunuolių lytinio brendimo metu
✓ Aktyvuoja regeneraciją (atsinaujinimą) ir greitina žaizdų gijimą
✓ Reikalingas kaulų,plaukų,odos,regėjimo normaliai būklei palaikyti
✓ Būtinas nėščiosioms ir maitinančioms moterims.

Sudėtis:
❖ Cinkas (acetato) – 15 mg praturtintas rudadumbliais augalais (kelp), liucernos (alfalfa) 

bei čiobrelių žolelėmis.

Vartojimas:
➢ 1 kapsulė per dieną valgio metu

<<Atgal>>

8,90€



Chondroitinas
(60 kaps.)

✓ Palaiko kremzlių elastingumą ir sutepa sąnarius
✓ Mažina trintį ir amortizuoja smūgius tenkančius kaulams judėjimo metu
✓ Padeda palaikyti sąnarių lankstumą
✓ Skatina aktyvią sąnario kremzlės regeneraciją
✓ Padeda mažinti sąnarių uždegimą, lėtina sąnarių ligų progresavimą

Sudėtis:
❖ 1 kapsulėje: chondroitino sulfatas – 323 mg.

Vartojimas:
➢ Po 1 kapsulę 2 kartus per dieną valgio metu. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. 

Norėdami padidinti poveikį, geriausia vartoti su papildais: Gliukozaminas, Omega 3 
EPA, Kalcio magnio chelatas, OsteoPlus. Optimaliam poveikiui, rekomenduojama 
vartoti 800 mg chondroitino sulfato per dieną (kūno svoris iki 60 kg) ir 1200 mg 
(daugiau nei 60 kg svorio). Gydymo poveikis paprastai išryškėja po 2-8 savaičių nuo 
gydymo pradžios. Rekomenduojamas gydymo kursas 2-3 – mėn.

<<Atgal>>

23,30€



Gerosios žarnyno bakterijos
(90 kaps.)

✓ Atstato natūralų žarnyno mikrofloros balansą
✓ Reguliuoja virškinamojo trakto veiklą
✓ Stiprina ir palaiko organizmo imuninę sistemą
✓ Gerina vitaminų K ir E sintezę
✓ Palaiko natūralią organizmo apsaugą nuo bakterijų ir virusų
✓ Sukuria palankias sąlygas gerųjų bakterijų augimui ir vystymuisi

Sudėtis:
❖ Vienoje kapsulėje (Lactobacillus acidophilus) – 25 х 108. (Bifidobacterium longum) – 109.

Vartojimas:
➢ Po 2 kapsules 2 kartus per dieną, praryti nekramtant. Atidarius buteliuką, 

rekomenduojama laikyti šaldytuve.

<<Atgal>>

23€



Raudonasis dobilas
(100 kaps.)

✓ Apsaugo organizmą nuo nuodingų chemikalų
✓ Išvalo kraują,limfą,odą
✓ Gerina imunitetą
✓ Naudojamas subalansuoti mitybą

Vartojimas:
➢ Kaip aktyvų maisto papildą vartoti po 1 kapsulę 3 kartus per dieną, maisto metu.

Sudėtis:
❖ 1 kapsulėje: Raudonas dobilas (Trifolium рratense) – 320 mg.

<<Atgal>>

9.50€



Česnakas
(60 kaps.)

✓ Turi širdies kraujagyslių apsauginį poveikį,apsaugo nuo aterosklerozės vystymosi
✓ Mažina kraujospūdį
✓ Turi antivirusinį, antibakterinį poveikį
✓ Gerina imuninę gynybą, turi teigiamos įtakos ląstelių augimui ir dalijimuisi, todel 
turi jauninantį, atnaujinantį poveikį
✓ Stabilizuoja cukraus ir cholesterolio kiekį kraujyje

Sudėtis:
❖ 1 tabletėje: Česnakai (Allium sativum) – 400 mg. Tablečių sudėtį taip pat įeina pagrindinių žolių ir 

daržovių mišinys Syner Pro originalus receptas įmonės NSP, kurį sudaro brokoliai, morkos, 
burokėliai, pomidorai, kopūstai, rozmarinas, ciberžolė, hesperidinas, bioflavanoidų iš citrinų ir 
greipfrutų.

Vartojimas:
➢ Po 1 tabletę 2 kartus per dieną valgio metu. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.

<<Atgal>>

10€



Artišoko lapai – „Cholester-Reg“
(90 kaps.)

✓ Palaiko normalų cholesterolio lygį kraujyje
✓ Padeda išlaikyti normalią trombocitų agregaciją (nuo krešulių susidurimo)
✓ Atpalaiduoja lygiuosius raumenis ir gerina mikrocirkuliaciją
✓ Padeda išlaikyti normalų MTL ir trigliceridų kiekį kraujyje
✓ Gerina imuninę sistemą
✓ Turi antioksidacinių savybių, kurios padeda išlaikyti gerą sveikatą ir apsaugoti širdį

Sudėtis:
❖ 1 kapsulėje Patentuotas mišinys 500 mg. Artišokų lapai, fitosteroliai, inozitolis nikotinatas, 

resveratrolis ir policosanolis. Kitos sudedamosios dalys: Celiuliozė (augalų pluoštas), magnio 
stearatas (augalinis), stearino rūgštis (augalinis), silicio dioksidas (miltelių pavidalu), želatina ir 
vanduo.

Vartojimas:
➢ 1 kapsulė 2-3 kartus dienoje su maistu.

<<Atgal>>

14,80€



Azijinė centelė – „Gotu KOLA“
(100 kaps.)

✓ Gerina smegenų mikrocirkuliaciją, perferinę kraujotaką
✓ Skatina mąstymo procesus, gerina atmintį ir koncentraciją
✓ Turi raminantį poveikį
✓ Pagreitina žaizdų, įbrėžimų, nudegimų gijimą
✓ Skatina kolageno gamybą, padeda atkurti odos stangrumą ir sumažina raukšles
✓ Gerina nagų, plaukų ir jungiamojo audinio būklę
✓ Normalizuoja cholesterolio kiekį

Sudėtis:
❖ 1 kapsulėje: Gotu Kola (Hydrocotyle asiatica) – 395 mg

Vartojimas:
➢ Kaip maisto papildą vartoti po 2 kapsules 2 kartus per dieną valgio metu. Laikyti 

vėsioje ,sausoje vietoje.

<<Atgal>>

11.80€



Vynuogės ir antioksidantai – „Grapina“
(90 kaps.)

✓ Ypač stiprus antioksidantas
✓ Stiprina kraujagyslių sieneles, gerina kraujo cirkuliaciją
✓ Lengvina lėtinių degeneracinių (kaulų tarpusavio jungčių) ligų eigą
✓ Apsaugo odą nuo senėjimo, kolageną nuo įrimo
✓ Šiuolaikinė, labai efektyvi priemonė vėžinių ligų profilaktikai

Sudėtis:
❖ 1 tabletėje: Greypayn (proantocyanidas iš vynuogių sėklų bei pušų žievės) – 20 mg. Iš vynuogių 

odos (Vitis vinifera) ekstraktas – 50 mg. Vitaminas C – 20 mg. Patentuotas mišinys – 200 mg. 
Brokoliai (Brassica oleracea). Morkos (Daucus carota). Raudoni runkeliai (Beta vulgaris). 
Rozmarinas (Rosmarinus officinalis). Pomidorai (Solanum lycopersicum). Ciberžolė (Curcuma 
longa). Kininiai kopūstai (Brassica rapa). Kopūstai (Brassica oleracea). Citrusinių bioflavonoidų. 
GesperidinBifosfat kalcio. Celiuliozė (augalų pluošto). Magnio stearatas (augalinės kilmės). Silicio 
dioksidas (miltelių pavidalo silicio dioksidas).

Vartojimas:
➢ Gerti po 1-2 tabletes per dieną valgio metu. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.

<<Atgal>>

24.10€



<<Atgal>>

Rudieji jūros dumbliai -„Kelp”
(100 kaps.)

✓ Užtikrina normalią skydliaukės veiklą
✓ Gerina medžiagų apykaitą
✓ Stimuliuoja imuninė sistemą

Sudėtis:
❖ 1 kapsulėje: juodieji jūros dumbliai – 525 mg

Vartojimas:
➢ Po 1 kapsulę 1 kartą dienoje valgymo metu.

9.50€



<<Atgal>>

Konfermentai Q10-Plus
(60 kaps.)

✓ Turi teigiamą poveikį širdies ir kraujagyslių sistemai, smegenims ir 
periferinei nervų sistemai
✓ Mažina įvairias alergijas
✓ Atlieka svarbų vaidmenį lėtinant su amžiumi susijusius degeneracinius
Pokyčius (skatina kolageno gamybą)
✓ Stiprina organizmo imuninę sistemą
✓ Padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje
✓ Stiprus antioksidantas, saugantis ląsteles nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio

Sudėtis:
❖ 1 kapsulėje: Kofermentas Q10 – 10 mg.
Geležis (chelatas) – 2 mg.
Magnis (kaip chelatas) – 25 mg.
Cinkas (chelatas) – 5mg.
Varis (kaip chelatas) – 2,5 mg.
Vaistažolės (1:1) – 190 mg.

Vartojimas:
➢ Gerti po 1 kapsulę 1-3 kartus per dieną valgio metu. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.

18.90€



<<Atgal>>

Lecitinas
(170 kaps.)

✓ Gerina smegenų funkcionavimą
✓ Užtikrina maitinimą visos nervų sistemos, yra sudėtinė nervų ląstelių 
membranų dalis.
✓ Stabdo riebalų kaupimąsi ant inkstų, kepenų
✓ Normalizuoja cholesterolio ir riebalinių rūgščių kiekį kraujyje
✓ Didina vitaminų D, E ir K įsisavinimą virškinamajame trakte
✓ Atkuria kepenų ir plaučių struktūrą
✓ Reguliuoja tulžies gamybą
✓ Apsaugo nuo kepenų cirozės, piktnaudžiajant alkoholiu
✓ Veiksmingas aterosklerozės profilaktikai
✓ Pašalina cholesterolio perteklių iš audinių ir kraujagyslių
✓ Stabilizuoja trigliceridų kiekį kraujyje
✓ Apsaugo nuo antsvorio
✓ Aktyviai dalyvauja neurotransmisijjoje (nervinių impulsų perdavimas)
✓ Būtinas nėščiųjų ir žindančiųjų moterų maisto racione, taip pat dalyvauja
formuojant ir normalizuojant vaiko smegenų ir nervų sistemos 

Sudėtis:
❖ 1 kapsulėje: Lecitinas – 520 mg.

Vartojimas:
➢ Kaip maisto papildą gerti po 1 kapsulę 3 kartus per dieną valgio metu. 

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.

21.70€



<<Atgal>>

Alyvuogių lapų ekstraktas
(60 kaps.)

✓ Gerina imuninės sistemos apsaugą
✓ Pagerina gyvybingumą ir  bendrą organizmo savijautą
✓ Turi antivirusinį poveikį, įskaitant dedervinę (herpes) ir gripą
✓ Veikia kaip  antiparazitinė ir antigrybelinė priemonė
✓ Veikia kaip diuretikas, turi tulžį varantį poveikį
✓ Turi teigiamą poveikį širdies ir kraujagyslių sistemai
✓ Stiprina kraujagyslių sieneles, reguliuoja širdies ritmą
✓ Normalizuoja kraujo spaudimą, plečiantis kraujagysles 
✓ Mažina trombozės riziką
✓ Saugo nuo neigiamo laisvųjų radikalų poveikio (stiprus antioksidantas) 
✓ Padeda palaikyti tinkamą cukraus ir cholesterolio kiekį kraujyje

Sudėtis:
❖ 1 kapsulėje: Europietiškų (Olea europaea) alyvuogių lapų ekstraktas (12% Oleuropein) 420,0 mg.

Vartojimas:
➢ Suaugusiesiems gerti po 1 kapsulę 1-3 kartus per dieną valgio metu. 

Kurso trukmė 1 mėn. Jei yra nuolatinės, lėtinės ligos galima pratęsti 
gydymo kursą pasikonsultavus su gydytoju.

12€



<<Atgal>>

✓ Reguliuoja riebalų apykaitą ir cholesterolio kiekį kraujyje
✓ Subalansuoja imuninę, nervų ir širdies kraujagyslių sistemas
✓ Skatina išsiskyrimą priešuždegiminių prostaglandinų (hormonus primenančios
 medžiagos, reguliuojančios visus ląstelėse vykstančius procesus )
✓ Mažina trombocitų agregaciją (sukibimas)
✓ Yra sudėtinė smegenų ir tinklainės medžiaga, užtikrina jų optimalią veiklą
✓ Didina gyvybingumą ir darbingumą

Sudėtis:
❖ 1 kapsulėje: eikozapentaeno rūgštis (EPA) – 180 mg. 

Dekozageksaenovaya rūgšties (DHA) – 120 mg.

Vartojimas:
➢ Kaip maisto papildą gerti po 1 kapsulę 2 kartus per dieną 

valgio metu. Laikyti sausoje vėsioje vietoje.

Super Omega – 3 EPA
(60 kaps.) 27.40€



<<Atgal>>

Super kompleksas– „Super complex“
(60 kaps.)

✓ Produktas papildo mitybos racioną, jame yra 24 vitaminai ir mineralai
✓ Produkte esantis kalis padeda išlaikyti normalų kraujospūdį
✓ Geležis padeda  gaminti raudonuosius kraujo kūnelius ir hemoglobiną
✓ Chromas padeda išlaikyti tinkamą gliukozės kiekį kraujyje
✓ Vitaminas B12 ir geležis padeda mažinti nuovargį
✓ Magnis padeda tinkamai funkcionuoti raumenims
✓ Manganas prisideda prie sveikų kaulų palaikymo
✓ Biotinas ir chromas padeda išlaikyti tinkamą makroelementų metabolizmąSudėtis:

1 kapsulėje:
Vitaminas A (b-karotino) – 2500TV, vitaminas C-90mg, vitaminas D (žuvų taukai) – 200TV, vitaminas 
E (D-alfa-tokoferolis) -30TV ,tiaminas (vitaminas B1) – 1,5 mg, riboflavinas (vitaminas B2) – 1,7 mg, 
niacinas (nikotino rūgštis) – 15mg, vitaminas B6 (piridoksino chloridas)-2mg, folio rūgštis – 200 
mcg, vitaminas B12 (Tsianokobalomin) – 6mg, biotinas – 150 mkg, pantoteno rūgštis 
(d-kaltsiypantotenat) – 10mg, kalcio(D-kaltsiypantotenat, dikalcio fosfato) – 125mg, geležis 
(fumaratas) – 7,5 mg, fosforas (kaip kalcio fosfatas)-90mg, jodas (Kalio jodidas) – 75 mcg, magnis 
(oksidas) -50mg, cinkas (oksidas) – 7,5 mg, selenas (chelatas) – 25 mcg, kalis (jodidas) – 25mg, 
vario (kaip gliukonatas) – 1 mg tikslumu, manganas (chelatas) – 0,5 mg, chromas (kaip chelatas) – 
50 mcg, molibdeno (chelatas) – 37 mcg.

Vartojimas:
➢ Suaugusiems po 1 tabletę 2 kartus per dieną.

21.20€



<<Atgal>>

ALFALFA – Mėlynžiedė liucerna
(90 kaps.)

Sudėtis:
❖ 1 kapsulėje: Liucernos (Medicago sativa) – 340 mg

✓ Normalizuoja kraujo apytakos sistemą
✓ Mažina cholesterolio kiekį ir apsaugo nuo aterosklerozės
✓ Dalyvauja gydyme ir prevencijoje uždegiminių ligų
✓ Pagerina bendros sveikatos būklę pacientams, sergantiems cukriniu diabetu

Vartojimas:
➢ Kaip maisto papildą gerti po 1 kapsulę 3 kartus per dieną valgio metu. Laikyti vėsioje, 

sausoje vietoje.

8.40€



Pipirai, česnakai ir petražolės
(100 kaps.)

✓ Turi poveikį panašų į antibiotikus
✓ Mažina cholesterolio kiekį
✓ Stiprus antioksidantas
✓ Pagerina kraujo apytaką
✓ Sumažina apetitą
✓ Gerina vrškinimo veiklą
✓ Patartina vartoti esant peršalimo ir uždegiminimėms ligoms gydyti

Sudėtis:
❖ 1 kapsulėje: patentuotas mišinys – 500 mg; Česnakai (Allium sativum); 

Pipirai (Capsicum annuum); Petražolės (Petroselinum crispum).

Vartojimas:
➢ Kaip maisto papildą vartoti po 2 kapsules 2 kartus per dieną valgio metu. Laikyti vėsioje, 

sausoje vietoje.

<<Atgal>>

13.10€



Maistinės skaidulos – „LOCLO“
(344 gr.)

✓ Tai maistinių skaidulų šaltinis
✓ Gerina žarnyno motoriką, skatina reguliarų žarnyno valymą
✓ Sukuria palankią aplinką žarnyno mikroflorai
✓ Sugeria ir šalina toksiškas medžiagas
✓ Mažina cholesterolio ir cukraus kiekį kraujyje
✓ Turi apsauginį poveikį prieš vėžį, ypač žarnyno
✓ Sumažina spindulinės terapijos šalutinį poveikį
✓ Stiprina imuninę sistemą
✓ Palaiko šlapimo ir reprodukcinę sistemą
✓ Vienoje Loclo porcijoje yra net 1,6 g obuolių skaidulų, o Loclo 
sudėtyje esanti ciberžolė padeda išlaikyti sveikas kepenis.

Sudėtis:
❖ 1 šaukšte – 9,5 g; Maistinės skaidulos – 3,8 g 

(3,2 g 0,6 g tirpių ir netirpių); Patentuota 
formulė – 9500 mg; Gyslotis (Plantago 
ovata); Fruktozė; Obuolių pektinas; Avižų 
sėlenos (Avena sativa); Guaro dervos 
(Cyamopsis tetragonolobus); Akacijos 
dervos (Acacia seyal); Citrinų rūgštis; 
Cinamono žievė (Cinamonas Cassia); 
Dygminų sėklų aliejus (Carthamus 
tinctorius); Brokoliu žiedai (Brassica 
oleracea); Ciberžolė (Curcuma longa); 
Rozmarinas (Rosmarinus officinalis); 
Raudonieji burokėliai (Beta vulgaris); 
Pomidorai (Solanum lycopersicum); Morkos 
(Daucus carota);Kopūstų lapai (Brassica 
oleracea); Kininių kopūstų lapai (Brassica 
rapa); Citrusinių vaisių bioflavonoidai 
(greipfrutai ir apelsinai).

Vartojimas:
➢ Ištirpinkite vieną nepilną valgomąjį šaukštą į puse litro šilto 

vandens, išmaišyti ir po kelių minučių išgerti. Kaip ir vartojant  
kitas maistines skaidulas, pageidautina gerti papildomai 
nemažai skysčių (bent 2 papildomi puodeliai). Loclo  
rekomenduojama gerti 30-60 minučių prieš pagrindinį valgį. 
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.

DĖMESIO! pradėjus vartoti šias skaidulas 
pirmąją savaitę vartoti labai mažomis dozėmis 
(mažiau nei puse arbatinio šaukštelio), kad 
neužkietėtų viduriai. GERTI daug vandens!

<<Atgal>>

18.20€



Skystas chlorofilas
(476 ml.)

✓ Palaiko ir skatina kraujodaros sistemos
✓ Skatina audinių atsinaujinimą ir greitą žaizdų gijimą
✓ Stimuliuoja imuninę sistemą
✓ Sustabdo dauginimąsi bakterijų žaizdose, anaerobinių 

bakterijų ir grybų dauginimąsi žarnyne
✓ Pašalina blogą burnos kvapą
✓ Suteikia energijos ir žvalumo
✓ Pašalina cheminių preparatų likučius, valo toksinus, 

blokuoja kancerogeninių junginių susidarymą
✓ Sustabdo dantų ėduonį ir dantenų ligas (kai naudojamas 

prie tam tikros gydymo programos) 
✓ Pasižymi stipriomis anioksidacinėmis savybėmis
✓ Dalyvauja kraujo kūnelių sintezėje
✓ Skatina audinių atsinaujinimą
✓ Šarmina organizmą
✓ Pagerina vandens kokybę
✓ Valo inkstų latakus ir neleidžia susidaryti akmenims
✓ Valo ir atstato kraują
✓ Saugo nuo radiacijos žalos
✓ Palaiko sveiką žarnyno florą;
✓ Aktyvuoja fermentus, dalyvaujančius vitamino K sintezėje
✓ Padidina pieno gamybą maitinančioms mamoms

Sudėtis:
❖ 1 arbatinis šaukštelis (5 ml) skysčio 

Chlorophyllin – 15 mg. Skystis 
pagardintas mentolio aliejumi.

Vartojimas:
➢ Gerti po 1 arbatinį šaukštelį, atskiestą stiklinėje šilto vandens 3 kartus per dieną. Laikyti 

vėsioje, sausoje vietoje.

<<Atgal>>

16.90€



Angliavandenių degintojas
(60 kaps.)

✓ Blokuoja angliavandenių įsisavinimą iki 56%
✓ Apsaugo nuo greito gliukozės įsisavinimo į kraują
✓ Slopina riebalų (lipogenezė) kaupimąsi ir mažina svorį
✓ Mažina alkio jausmą
✓ Sudėtyje nėra genetiškai modifikuotų medžiagų, dirbtinių spalvų ir skonių

Sudėtis:
❖ 1 kapsulėje: bendras pupelių ekstraktas (Phaseolus vulgaris) – 300 mg. 

Pagalbinės medžiagos: celiuliozės milteliai, mikrokristalinė celiuliozė, 
silicio dioksidas, želatina.

Vartojimas:
➢ Vartoti kaip maisto papildą 1-2 kapsules prieš valgį, ypač gausų angliavandeniais. Carbo 

Grabbers patartina vartoti programoje mažinant svorį kartu su papildais: Loclo, Chromo 
chelatas, Garcinia, Fat grabbers, kokteilis Nutri Burn. Laikyti sausoje, tamsioje vietoje, 
esant temperatūrai neaukštesnėje nei + 25 ° C.

<<Atgal>>

19.20€



Riebalų degintojas
(120 kaps.)

✓ Reguliuoja medžiagų apykaitą ir normalizuoja svorį
✓ Absorbuoja (sugeria) ir pašalina iš organizmo cholesterolį ir sočiuosius riebalus
✓ Suaktyvina žarnyno motoriką

Sudėtis:
❖ 1 kapsulėje: patentuotas mišinys – 525 mg: Guaro derva (Cyamopsis 

tetragonolobus); Gyslotis (Plantago ovata). Daržinė žliūgė (Zvezdchatka); 
Lecitinas;

Vartojimas:
➢ Kaip maisto papildą vartoti 1-4 kapsules 3 kartus per dieną 30-60 minučių prieš valgant. 

Išgerkite stiklinę vandens.

<<Atgal>>

16.40€



Alijošiaus sultys
(946 ml.)

✓ Įveikia nuovargį
✓ Gerina medžiagų apykaitą ir palaiko imunitetinę sistemą
✓ Pagerina virškinimo ir žarnyno sistemos veiklą
✓ Normalizuoja cukraus kiekį kraujyje
✓ Turi antoksidacinių savybių, apsaugančių nuo laisvųjų radikalų poveikio

Sudėtis:
❖ Alijošiaus sultys (Aloe vera) – 18,51 mg

Vartojimas:
Norėdami gauti geriausius rezultatus gerkite nuo 60 iki 180 ml per dieną. Galima sumaišyti su 
vaisių arba daržovių sultimis.

<<Atgal>>

18.70€



Baltymų kompleksas – „Smart Meal“
(510 g.)

Baltyminis greito paruošimo aukštos maistinės vertės vitamininis – mineralinis 
kompleksas (510 gr.). Šitas kokteilis labiau tiks „desertui“, mėgstantiems 
saldžiau. Iš jo galima pasidaryti fantastiškai skanius ledus.Vienoje kokteilio 
porcijoje yra 35% rekomenduojamos paros vitaminų ir mineralų normos 
(RPN).Palaiko širdies-kraujagyslių sistemos veiklą. Normalizuoja kraujospūdį. 
Stiprina ląstelių membranas. Padeda stiprinti kraujagyslių sieneles. Gerina 
ląstelių regeneracijos procesus. Stiprina imuninę sistemą. Didina gyvybinį 
tonusą, fizinį ir protinį darbingumą. Padeda toksinių medžiagų apykaitos atliekų 
iš organizmo šalinimui. Palaiko žarnyno mikrofloros sveikatą. Padeda 
normalizuoti svorį. Gerina savijautą. Pilnai gali pakeisti vieną maitinimąsi.

Sudėtis:
Kokteilio sudėtyje yra sojos baltymo izoliatas, natrio kazeinatas (natūralus daugiafunkcinis 
maitinamasis baltymas iš pieno), žirnių baltymo izoliatas, o be to – chlorela- vienaląstis žaliasis 
dumblis, kurio sudėtyje yra chlorofilo.
Viena kokteilio Smart meal porcija suteikia sotumą ir atitinka vien maitinimąs

<<Atgal>>

34.30€



Energijos suteikiantis gėrimas – „Solstic 
(30 vnt.)

✓ Energija visai dienai
✓ Ilgam suteikia žvalumo ir neturi šalutinio poveikio
✓ Padidina gyvybingumą, ištvermę, mažina nuovargį
✓ Pagerina smegenų kraujotaką, atmintį, dėmesio koncentraciją
✓ Skatina energijos gamybą kūno audiniuose, be gamtinių energijos šaltinių išeikvojimo
✓ Skatina riebalų ir medžiagų apykaitos procesus, o tai skatina svorio sumažėjimą
✓ Alternatyva tokiems energetiniams gėrimams, kaip kava, kola, arbata, nes į sudėtį 

įeina natūralus kofeino šaltinis -guarana

„Solstic Energy“ yra mažo kaloringumo energetinis gėrimas be  
cukraus. Energijos suteikianti guarana, žalioji arbata ir B grupės 
vitaminai. „Solstic Energy“ saldumo suteikia stevia, šis gėrimas 
natūraliai pagardintas citrinos, mandarinų, apelsinų ir ananasų 
milteliais. Kaip ir visi „Solstic“ gaminiai, „Solstic Energy“ yra 
paruoštas naudoti patogioje pakuotėje.

<<Atgal>>

25.30€



Zambroza
(458 ml.)

✓ Stprus antioksidantas, apsaugantis visas žmogaus organizmo sistemas nuo 
laisvųjų radikalų junginių 

✓ Padeda palaikyti imuninę sistemą ir sumažina uždegiminių ligų išsivystymo riziką
✓ Stiprina širdį ir gerina jos veiklą
✓ Pasižymi prieš alerginėmis savybėmis
✓ Didina darbingumą ir palaiko aukštą energijos potencialą ląstelių lygyje, ypač

 smegenų ląstelių
✓ Padidina virškinimo sistemos aktyvumą ir palaiko metabolizmą

Sudėtis:
❖ Vynuogių sultys Amerikos (Vitis labrusca). Sultys vynuogių paprastų (Vitis vinifera rūšiai). 

Sultys mėlynių (Vaccinium corymbosom). Aviečių sultys (Rubus idaeus). Garcinijos vaisių 
sultys (Garcinia mangostana). Šaltalankių ekstraktas (Hippophae rhamnoides). Ekstraktas 
vynuogių (Vitis vinifera) odelių. Ekstraktas Dereza (Lycium babarum). Vynuogių kauliukų 
ekstraktas (Vitis vinifera rūšiai). Žaliosios arbatos ekstraktas (Camellia sinensis). Obuolių 
sultys (Malusdomestica) natrio benzoatas.

Vartojimas:
➢ Gerti galima praskiestą su vandeniu, sumaišyti su kitais gėrimais ar sultimis, taip pat 

gėrimą galima gerti gryną . Patartina gerti po 15-30 ml kiekvieną dieną, kas padės išlaikyti 
gerą sveikatą ir tonusą jūsų organizmo. Geri rezultatai pasiekiami Zambroza derinant su 
kitais antioksidantų- vitaminų papildais, ypač kartu su vitaminu C ir vitaminu E.

<<Atgal>>

18.90€



Koloidinis sidabras
(118 ml.)

✓ Priešuždegiminė ir baktericidinė priemonė vidaus ir išorės naudojimui
✓ Slopina dauginimąsi kenksmingų bakterijų, virusų ir grybelių  
✓ Puiki alternatyva antibiotikams
✓ Palaiko imuninę sistema
✓ Padeda pašalinti iš organizmo sunkiuosius metalus druskas ir toksinus

Sudėtis:
❖ 1 arbatinis šaukštelis: Koloidinis sidabras (Argentum colloidale) – 70 mlg. 

Pagrindas – išvalytas minkštas vanduo.

Vartojimas:
➢ Kaip biologiškai aktyvų maisto papildą – po 1 arbatinį šaukštelį 3 kartus dienoje maisto 

metu, geresniam įsisavinimui palaikyti 3-4 minutes burnoje. Galima praskiesti vandeniu ar 
sultimis. Vartoti 5-7 dienas. Esant reikalui kursą galima pakartoti. Išoriškai – drėkinti odą, 
gleivinę, drėkinti tamponus ir tvarsčius.

<<Atgal>>

17.20€



Dantų pasta
(100 g tūbelė.)

✓ Augalinės kilmės sudedamosios dalys
✓ Nėra fluorido
✓ Švelnaus mėtų skonio
✓ Naikina bakterijas ir valo dantis nepakenkiant emaliui
✓ Gaivina burną 
✓ Tinka vaikams
✓ Tinka naudoti kaip veido kaukę
✓ Miros balzamas ir juodojo šeivamedžio vaisių ekstraktas padeda išvengti 

uždegiminių procesų burnoje
✓ Žaliosios arbatos ekstraktas padeda išvengti periodontito, turi antikariogeninių 

savybių ir neutralizuoja nemalonų burnos kvapą
✓ Kanadinė auksašaknė padeda išvengti dantenų uždegimo

Sudėtis:
❖ Natūralus sorbitolis, silicio dioksidas, dejonizuotas vanduo, glicerinas, natrio vandenilio karbonatas, 

kalcio karbonatas, natrio lauroyl sarcosinate, minkštos natūralios kvapiosios medžiagos, Stevia (Stevia 
rebaudiana), natrio hidroksido tirpalo, metilo celiuliozė, karagenino, kukurūzų aliejus (Zea mays), 
astragalo ekstraktas, mira (Commiphora Myrrha), guma, ekstraktas šaknies „Auksinis antspaudas“ 
(Hydrastis canadensis), Islandijos dumblių samanų ekstraktas (Cetraria islandica) žaliosios arbatos lapų 
ekstraktas, (Camellia sinensis), Šeivamedžio uogų ekstraktas (Sambucus nigra L.), alavijo gelis.

Vartojimas:
➢ Vartoti kaip įprastinę dantų pastą.

<<Atgal>>

6.50€



Tei-Fu tepalas
(118,3 ml tūbelė.)

✓ Mialgija ir raumenų skausmas;
✓ Paaštrėjusi osteochondrozė, nedideli sąnarių susirgimai;
✓ Sporinės ir buitinės traumos (sumušimai, patempimai, sąnarių išnirimas ir t.t.);
✓ Potrauminės komplikacijos: raumenų mėšlungis, randai, sąnarių sustingimas;
✓ Galvos skausmas (įmasažavimas į smilkinius);
✓ Dantų skausmas (įtrinti į danties sritį);
✓ Vabzdžių įkandimai ir nedideli odos sužalojimai (traumų vietoje);

Sudėtis:
❖ Kamparas, gvazdikėlių aliejus, eukaliptų aliejus, natūralus α-mentolis, wintergreen 

aliejus, Aloe Vera sultys,  alantoinas, lanolinas, metilparabenas, propilenglikolis, 
propilparabenas, natrio laurilsulfatas, stearino rūgštis, trietanolamino.

Vartojimas:
➢ Kremą masažuoti skausmingų sąnarių ir raumenų srityje. Įmasažuotą plotą apkloti lininiu ar 

vilnos audiniu, padidina kremo poveikį. Tepti  2-3 kartus per dieną. Kitą kartą prieš tepant 
tą pačią kūno vieta, reikia ją nuplauti šiltu muiluotu vandeniu. Perspėjimas: venkite 
kontakto su akimis, burnos gleivine ir atviromis žaizdomis.

<<Atgal>>

11.90€



Natūralus ploviklis
(947 ml.)

✓ Draugiškas aplinkai: Sudėtyje nėra kenksmingų sulfatų, boratų ir nitratų, 
o valomosios medžiagos yra ekologiškos, greitai suyra ir neteršia aplinkos. 

Naudojamas virtuvėje ir visuose namuose.
✓ Ekonomiškas: tereikia 4 lašų praskiesti litrui vandens

NSP Koncentratas (ploviklis) – tai plataus naudojimo, nedegus valymo 
koncentratas. Negailestingas  purvui ir nešvarumams, bet švelnus aplinkai ir 
tiems kuriuos Jūs mylite!

NSP koncentratas tinkamas valyti buitinei technikai, šaldytuvams, kriauklėms, mediniams 
paviršiams, langams, sienoms, grindims, porcelianui, indams, puodams ir keptuvėms, sidabrui, 
variui ir žalvariui. Galima naudoti ir indų plovimo mašinose vietoj įprastos plovimo priemonės.

<<Atgal>>

14€



<<Atgal>>

Ury maisto papildas
(120 kaps.)

Sudėtis:
❖ spanguolės vaisiai; kapsulės apvalkalas: želatina; užpildas: celiuliozė; magnis; 

petražolės žolė; kukurūzų purkos; dyglialapės mahonijos šaknys ir šakniastiebiai; 
šviesiosios hortenzijos šaknys: kalio citratas; vaistinės piliarožės šaknys; kiaulpienės 
šaknys; kininio skudučio šaknys; paprastojo apynio žiedai; dirvinio asiūklio ūgliai ir 
spurgai; kininio citrinvyčio vaisiai; vitaminas C; greipfrutų bioflavonoidai; bukko lapų 
ekstraktas; emulsiklis: riebalų rūgščių magnio druskos; lipnumą reguliuojanti 
medžiaga: silicio dioksidas; pantoteno rūgštis; niacinamidas; riboflavinas, tiaminas; 
folio rūgštis; vitaminas D

Vartojimas:
➢ 1 kapsulė 3 kartus per dieną valgio metu Neviršyti rekomenduojamos suvartoti paros 

normos.

✓ Puikus produktas, kuriame gausu vitaminų ir mineralų.
✓ Produkte esantis paprastasis raugerškis stiprina virškinimo 
liaukų sekreciją ir gerina apetitą. 
✓ Vaistinė piliarožė turi antibakterinių savybių ir ramina burną ir gerklę.
✓ Dirvinis asiūklis stiprina kraujagyslių sieneles ir gali prisidėti prie
kūno remineralizacijos. 
✓ Produkto sudėtyje taip pat rasime kiaulpienės šaknų, kurios dėl savo 
prebiozinio poveikio palaiko virškinimo sistemos sveikatą ir fiziologinę pH pusiausvyrą.

19.40€


