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Doplňky stravy NUTRA-BONA®

Produkty NUTRA BONA®
Bezpečnost a certifikace
• mají více než dvacetiletou úspěšnou historii je garantována výrobními i dodavatelskými certifi• používají patentované, světově ojedinělé káty, několikastupňovou kontrolou jakosti surovin
technologie

i pravidelnou kontrolou hotových výrobků. Výro-

zásadami

v Evropské unii.

ba probíhá v certifikovaném moderním provozu
• jsou vyrobeny ze surovin nejvyšší kvality
•	pocházejí od solidní rodinné firmy s etickými s kontrolovaným režimem výroby HACCP platným
Dosažené výsledky u klientů i ohlasy 		
u odborníků potvrzují, že tato cesta je optimální.

Kvalita surovin
• bez chemických konzervantů, sladidel,

barviv a ochucovadel
terapeutické dávky vybraných živin
detailní deklarace účinných látek
v produktech
Většina použitých surovin je:
• vyráběna moderními biotechnologiemi
• splňuje požadavky Evropského lékopisu
• extrakty farmaceutické kvality od nejvýznamnějších dodavatelů obsahují pouze účinné
látky v deklarovaném množství.

•
•

Skvělá chuť

Podporuje u dospělých i dětí správné
návyky a umožňuje zařazení do životosprávy.

Cenová výhodnost

Komplexní preparáty přijdou levněji než nákup
doplňků stravy s jednotlivými živinami a navíc mají
vyvážené a odborníky schválené složení. Výrobky
ve formě koktejlů jsou často levnější než běžně
kupované nápoje.

Pro všechny výrobky Nutra-Bona platí:

Doplňky stravy neslouží jako náhrada pestré stravy
nebo zdravého životního stylu. Doplňky stravy
nelze nahrazovat léky předepsané ošetřujícím
lékařem.

NUTRA BONA® symba s β-glukany
Doplněk stravy pro lepší odolnost

Proč vznikla?

Ve střevech se nachází přibližně 70 % buněk našeho Další složky NUTRA BONY® symba přispívají
imunitního systému. Nesprávný životní styl a neod- k udržení správných funkcí:
povídající strava, stres, nedostatek pohybu a nadměrné užívání léků včetně antibiotik může vést • imunitního systému (kyselina listová, vitamík porušení střevní mikroflóry nebo problémům
ny B6, B12, C, zinek, železo, měď a selen),
od A (jako atopický ekzém) až po Z (jako zažívání). • hladiny glukózy v krvi (chrom),
•	
metabolismu homocysteinu 		
(kyselina listová, vitamín B6 a B12),
Jak funguje?
NUTRA BONA® symba s β-glukany podporuje • psychiky a nervové soustavy 		
optimální střevní mikroflóru. Obsahuje živé bak(thiamin, biotin, niacin, riboflavin, vitamín B6,
terie mléčného kvašení Lactobacillus acidophilus
B12, draslík, měď, hořčík),
a rhamnosus, Bifidobacterium bifidum a longum, •	
pleti a vlasů (riboflavin, biotin, vitamín C,
které se přirozeně vyskytují ve zdravých, funkčních
niacin, zinek),
střevech. Jejich účinek je umocněn:
• reprodukce a růstu zárodečných tkání během
těhotenství (kyselina listová), procesu dělení buněk
(železo, hořčík, zinek, vitamín B12, kyselina listová,
•	unikátní patentovanou technologií, při které
vápník), normální spermatogenezi (selen), normállecithinem ochráněné bakterie projdou trání syntézy DNA, plodnosti, reprodukce a udržení
vicím traktem bez poškození a začnou v plné
normální hladiny
síle účinkovat v tlustém střevu,
testosteronu
• speciální vlákninou inulínem a β-glukany,
v krvi (zinek).
které poskytnou optimální prostředí pro růst
a vitalitu bakterií,
• výhradně mladými bakteriemi s vysokou
rozmnožovací schopností, která je nutná pro
masivní osídlení střev,
• práškovou substancí jako nejlépe udržitelnou
formu životaschopných bakterií.

Kdo si ji oblíbil?
NUTRA BONA® symba s β-glukany je součástí zdravého životního
stylu všech lidí, pro které je důležité zdraví. Je slazena přírodním
sladidlem stévií. Je určena dospělým i dětem od 3 let.

Balení:
Dávkování:

200 g (vydrží zhruba na 20 dní)
2 lžičky do 100-200 ml vody nebo mléka

REVITIN® 365 s ActiVinem

Doplněk stravy pro dobrou imunitu, kondici a vitalitu, 		
dostatek energie a pomalejší stárnutí

Proč vznikl?

Hektický životní styl, stres, znečištění životního
prostředí vedou ke vzniku tzv. volných radikálů.
Jedná se o agresivní částice, které mohou být
příčinou celé řady civilizačních chorob. Při fyzické
námaze, sportu nebo ve velkých vedrech ztrácí
tělo velké množství tekutin a spolu s nimi i velké
množství minerálních látek a vitamínů. To může
mít za následek ztrátu výkonnosti, koncentrace
a únavu až kolaps.  

Jak funguje?

REVITIN® 365 s ActiVinem je ve formě iontového
nápoje s ochrannými antioxidačními účinky a lze
jím doplnit ztracené tekutiny s potřebnými minerály a vitamíny. Vynikajícího účinku je dosaženo
použitou patentovanou technologií.
Obsahuje L-karnitin, taurin, 11 vitamínů, 10 minerálů a stopových prvků.
REVITIN® 365 s ActiVinem přispívá:
• ke snížení únavy a vyčerpání (vitamín B12,
vitamín C, kyselina listová, niacin, riboflavin,
hořčík, železo),
• k ochraně buněk před oxidativním stresem
(selen, mangan, měď, zinek, železo riboflavin,
vitamíny C, E),

•	
k normální funkci imunitního systému (kyse-

lina listová, vitamíny B6,B12 a C, měď, selen,
zinek) i během intenzivního fyzického výkonu
a po něm (vitamín C),
• k normálnímu energetickému metabolismu
(hořčík, jod, mangan, měď, železo, vitamíny
B6, B12, C, niacin, riboflavin),
•	
k udržení výkonnosti při delším vytrvalostním fyzickém výkonu, neboť zvyšuje vstřebávání vody během fyzického výkonu (iontový
nápoj),
•	
k udržení normální hladiny testosteronu
v krvi (zinek),
• k normální činnosti svalů (draslík, hořčík,
vápník) včetně srdce (thiamin),
•	
k normální tvorbě pojivových tkání (mangan, měď) a udržení normálního krevního
tlaku (draslík),
• k normální činnosti štítné žlázy (selen, jod)
a k normální
tvorbě hormonů
štítné žlázy
(jod).

Kdo si ho oblíbil?
REVITIN® se osvědčil sportovcům, lidem, kteří potřebují energii
a chtějí se cítit svěží. Dále pro ty, kteří si zlepšují imunitu. Lze jej
zařadit do běžného jídelníčku jako denní pitný režim. Je schválen
Antidopingovým výborem ČR. Je slazen přírodním sladidlem stévií
a určen pro dospělé a děti od tří let.

Balení:	350 g, příchuť pomeranč, grapefruit nebo mandarinka 		
(až 70 litrů nápoje na 35 dní)
Dávkování:	Jako startovací denní nápoj (2 lžičky do 0,25 l vody) či v rámci pitného režimu (2 lžičky do 2 l vody)

NUTRATHIN®

Doplněk stravy pro zlepšení činnosti nervů a duševní pohody

Proč vznikl?

Dlouhodobě působící stres může poškodit centrální i periferní nervový systém. Nezastupitelnou roli
v boji proti stresu má i správná výživa. Dostatek
specifických živin dokáže podpořit činnost nervů
i mozku a tím zlepšit a harmonizovat psychiku.
Významným stavebním materiálem tkání, zvláště
mozku, nervových vláken, jater, srdce a svalů je
lecithin. Ten je nutno doplňovat, neboť se účastní
mnoha životně důležitých procesů.

Jak funguje?
NUTRATHIN® má vysoký obsah přírodního sójového lecithinu GMO free (4 000 mg v denní dávce).
Dále obsahuje vyvážené spektrum 10 vitamínů a 7
minerálních látek pro:
•	
normální funkci nervových přenosů (vápník,
draslík),
•	
podporu nervové soustavy (biotin, vitamíny
C, B1, B2, B6,  B12, niacin, hořčík, jód),

•	
podporu psychické činnosti (biotin, vitamíny

C, B1, B6,  B12, niacin, kyselina listová
a pantothenová, hořčík),
•	
snížení únavy a vyčerpání (vitamíny C, B2, B6,
B12, kyselina listová a pantothenová, niacin
a hořčík),
• normální rozpoznávací funkce (jód),
•	
normální funkci buněčných membrán
(kyselina listová, fosfor),
•	
normální hladinu cholesterolu v krvi
(kyselina linolová),
•	
normální metabolismus homocysteinu
(kyselina listová, vitamín B6, B12),
•	příspěvek k růstu zárodečných tkání během
těhotenství a podílu na procesu dělení buněk
(kyselina listová).

Kdo si ho oblíbil?
NUTRATHIN® je každodenní součástí zdravého životního stylu.
Osvědčil se také lidem, kteří trpí nervozitou, hyperaktivitou, jsou
často nemocní, užívají antibiotika nebo prodělali různá virová
onemocnění. Velmi prospěšný je pro sportovce.
Schválen Antidopingovým výborem ČR.
NUTRATHIN® je díky originální patentované technologii vysoce
vstřebatelný v zažívacím traktu. Vanilková i čokoládová příchuť
výborně chutná, proto se dá zařadit do pravidelného jídelníčku.
Je vhodný pro děti od tří let, dospělé i seniory.

Balení:
Dávkování:

200 g (na 20 - 25 dní)
2 lžičky do 100 ml vody či mléka

NUTRABEN® FORTE

Doplněk stravy pro podporu psychické činnosti a pohody

Proč vznikl?

Stres, škodlivé látky v životním prostředí, nadměrné NUTRABEN ® FORTE  díky svým účinným složkám:
pracovní vypětí, nedostatek odpočinku nebo vyšší
věk může vést k nedostatečnému prokrvení tkání • podporuje nervovou soustavu (vitamín C),
mozku a k obtížnější činnosti mozkových buněk.
• podporuje psychickou činnost (thiamin),
Důsledkem může být psychické vyčerpání, zhor- • snižuje únavu a vyčerpání (vitamín C),
šení paměti, ztráta koncentrace, vyšší riziko před- • podporuje imunitní systém (zinek a selen),
časného vzniku aterosklerózy, stařecké demence, • chrání buňky před oxidativním stresem
Alzheimerovy či Parkinsonovy choroby.
(vitamín E),
• podporuje normální spermatogenezi
(selen).
Jak funguje?
NUTRABEN® FORTE obsahuje standardizované
bylinné extrakty Ginkgo biloba, naringin, rutin
a Pycnogenol®, které se po generace používají
v přírodním léčitelství, vysoce kvalitní koenzym
Q10, sójový lecithin GMO free, β-karoten,
vitamíny a minerály.

Kdo si ho oblíbil?
NUTRABEN® forte nejčastěji používají lidé s vysokou psychickou
zátěží, s vysokým pracovním zatížením, studenti v období zkoušek
a senioři, kteří trpí únavou nebo zapomínáním, lidé s nižší imunitou,
trpící častými záněty..

Obsah:
50 tobolek
Dávkování:	Děti od 6 let 1 tobolku denně nebo obden,
dospělí 1 – 2 tobolky denně

GRACIELA®

Doplněk stravy s účinnou kombinací aktivních složek, 		
standardizovaných bylinných extraktů a L-karnitinem

Proč vznikla?

Vysoká výkonnost a stálá koncentrace, štíhlá linie,
nulová nemocnost, kreativita, nepřetržitá energie
a pozitivní přístup, to vše se denně očekává od každého z nás. Všichni chceme obstát a splnit tyto
vysoké nároky.

Jak funguje?

GRACIELA® obsahuje L-karnitin, extrakt z Garcinia
cambogia, (60% kyselina hydroxycitrónová-HCA),
extrakt z Guarany (21 % přírodního kofeinu),
kofein, extrakt ze zeleného čaje, extrakt z pomerančovníku Citrus aurantium (95% Synephrine)
a extrakty z bylin, které se již po staletí používají
v přírodním léčitelství.

Kdo si ji oblíbil?
GRACIELU® nejčastěji používají lidé s vysokou psychickou či fyzickou
zátěží, pracovně přetížení, ti, kterým chybí energie, jsou často unavení, nebo prožívají náročné období (včetně snižování nadváhy), při
přechodu na jiný životní režim (např. noční služby), při změnách životní situace a jiné psychické zátěži (rozvody, ztráta partnera, výpověď
z práce, odchod do důchodu) a podobně.
GRACIELA® se jako doplněk stravy osvědčila také lidem léčeným na různá virová onemocnění včetně borelióz a mononukleóz, vyhovuje i těm,
kdo mají nízký tlak. Je vhodná pouze pro dospělé.

Obsah:
Dávkování:

50 tobolek
Dospělí 1 – 2 tobolky denně

LINIE dieta

Doplněk stravy pro bezpečné, účinné a zdravé hubnutí 		
nebo náhradu plnohodnotného jídla

Proč vznikla?

Nadváha je spojena s celou řadou zdravotních komplikací. Patří sem zvýšená hladina cholesterolu, diabetes II. typu, dna, zvýšené riziko srdečně cévních
onemocnění, nižší imunita, riziko depresí atd. Proto
je dobré se nadváhou zabývat a snížit tato rizika.
Sportovci před výkonem, manažeři i obchodní zástupci na cestách potřebují dostatečný přísun plnohodnotné stravy, která je nezatíží.

Jak funguje?

Pro změnu životního stylu a zdravé, účinné a trvalé
zhubnutí je určena nízkoenergetická LINIE dieta. Její
složení, použití i dávkování odpovídá oficiálním požadavkům evropské legislativy pro redukční diety.
LINIE dieta je plnohodnotná náhrada 1-2 jídel denně. Vyvážený poměr základních živin podporuje
úbytek tukové a zachování svalové tkáně tak, aby
nedošlo k jo-jo efektu. Obsahuje L-karnitin, inozitol,
lecithin, sojové izoflavony a posílený komplex vitamínů (A, E, D, C a skupiny B) a 12 minerálních látek.
LINIE dieta obsahuje unikátní ovesnou vlákninu Oat
Well® s vysokým množstvím β-glukanů, které snižují
hladinu cholesterolu o 10-12 % (snížení rizika aterosklerózy a kardiovaskulárních onemocnění). Snižují
tělesnou hmotnost tím, že zpomalují vstřebávání
živin, prodlužují dobu trávení, navozují pocit sytosti

a omezují chuť k jídlu. Snižují hladinu cukru v krvi.
Podporují růst a aktivitu užitečných bakterií
v tlustém střevu.
LINIE dieta obsahuje účinné složky, které přispívají:

•	
ke snadnějšímu zhubnutí a prevenci jo-jo

efektu (plnohodnotné bílkoviny - přispívají
k růstu a k udržení svalové hmoty),
• k normálnímu metabolismu makroživin
(chrom, biotin - živiny se spotřebují na energii a teplo, neuloží se jako tuk) a acidobázické
rovnováze (zinek),
• k udržení normálního krevního tlaku (draslík),
•	
k normálnímu metabolismu homocysteinu
(kyselina listová, vitamíny B6 a B12),
•	
k udržení normální hladiny cholesterolu
v krvi (kyselina linolová),
•	
k normální funkci imunitního systému
(kyselina listová, vitamíny D, C, B6, B12, selen,
měď železo, zinek),
• ke snížení míry únavy a vyčerpání (kyselina
listová, vitamíny B6, B12,
C, niacin, riboflavin kyselina
pantothenová,
hořčík, železo).

Kdo si ji oblíbil?
LINIE dietu, čokoládový nebo vanilkový koktejl používají lidé ke
snižování a stabilizaci váhy, v rámci detoxikačních programů,
ti, kteří nemají čas se kvalitně najíst a sportovci před výkonem
či cvičením. Je určena pro osoby starší 18 let.

Obsah:
500 g, tj. 12 porcí plnohodnotné stravy
Dávkování: 3 odměrky do 250 ml chladné vody v rámci hubnutí,
v rámci detoxikace 2 odměrky

BONAPUR®

Doplněk stravy pro vnitřní očistu těla

Proč vznikl?

Nezdravý životní styl, způsob stravování, stres, dlouhodobý pobyt ve znečištěném životním prostředí,
mohou vést k tvorbě nadbytečného množství odpadních látek uvnitř těla a k jejich nedostatečnému vyloučení z organizmu. Ty organizmus zatěžují
a mohou být příčinou řady poruch.
Vylučování toxických a odpadních látek z těla urychlíme, když podpoříme funkci jater, ledvin a střev.

Jak funguje?

BONAPUR® obsahuje 5 standardizovaných rostlinných extraktů, z bylin, které se po staletí používají
v přírodním léčitelství, a to z:

•
•
•
•
•

Dále obsahuje BONAPUR vitamíny B6, B12, kyselinu listovou a vitamín E, které jsou cílené na odstranění odpadních látek z těla.
BONAPUR® díky účinným složkám přispívá:

•	
k normálnímu metabolismu homocysteinu
(kyselina listová, vitamín B12 a B6),

•	
k normální funkci imunitního systému
(kyselina listová a vitamín B12),

•	
k ochraně buněk před oxidativním stresem
(vitamín E).

chlorelly,
ostropestřce mariánského,
břízy bělokoré,
artyčoku,
zeleného čaje.

Kdo si ho oblíbil?
BONAPUR® nejčastěji používají lidé, kteří chtějí pozvolna a šetrně
odstranit zátěžové metabolity po nemoci, při redukčním režimu,
při metabolických chorobách (dna, cukrovka II. typu, vysoký cholesterol). Dále lidé, kteří trpí na záněty v močových cestách či na
ledvinové kameny, nebo chtějí neutralizovat přebytečné kyseliny
v těle a podpořit acidobazickou rovnováhu. BONAPUR® je pro
všechny, pro které je důležitá hygiena uvnitř těla. 		
Určen pro dospělé a děti od 12 let.

Obsah:
Dávkování:

62 tobolek
Dospělí 2 tobolky denně, děti od 12 let 1 tobolku

GASTRONUT® PLUS
Doplněk stravy pro lepší trávení

Proč vznikl?

Nepravidelné stravování, stres, některé druhy bakterií, alkohol, kouření i prodlužující se věk mohou
oslabit funkci žaludku, žlučníku, slinivky a střev.
To může vést k nedostatečnému vstřebávání živin
z potravy a způsobovat vyčerpanost organizmu,
únavu, náchylnost k infekčním i civilizačním nemocem a rychlému stárnutí.

Jak funguje?

GASTRONUT® PLUS díky svým účinným složkám
přispívá:

• k normální funkci trávicích enzymů (vápník),
•	
k elektrolytické rovnováze, tj. ke stabilizaci
pH ve střevech (hořčík),

•	k normální syntéze bílkovin tím, že zlepšuje
metabolizmus a využití bílkovin (hořčík).

GASTRONUT® PLUS obsahuje unikátní komplex
trávicích enzymů (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, proteáza, papain, bromelain), standardizované
extrakty bylin (kurkuma dlouhá, máta peprná, zeměžluč lékařská, jehlice trnitá), které se po staletí
používají v přírodním léčitelství, dále fosfolipoproteiny, vápník a hořčík.

Kdo si ho oblíbil?
GASTRONUT® PLUS se osvědčuje u lidí, kteří nemají v pořádku trávení, trpí pocitem plnosti, říhání, nadýmání, pálí je žáha či mají pocit
hořkosti v ústech. Další využití je při nárazovém porušení výživových
doporučení (Vánoce, Silvestr, oslavy), při změně životného stylu
(dovolená, změna stravování, hubnutí), při mimořádných stresových
situacích a pro seniory.

Obsah:
50 tobolek
Dávkování:	2 – 4 tobolky během jídla, děti od 6 – 12 let polovinu.
Určeno pro děti od 6 let

GELASILK®

Doplněk stravy pro zdravé klouby, vazy, šlachy, cévy, 			
pro hebkou pleť, husté vlasy a pevné nehty.

Proč vznikl?

Počet lidí, které bolí klouby a páteř, mají omeze- GELASILK® obsahuje další účinné živiny pro:
nou hybnost či potíže s vazy se stále zvyšuje. Přispívá k tomu zátěž ze životního prostředí, nedostatek •	
podporu tvorby kolagenu, který je potřebný
pohybu, sedavé zaměstnání, nadváha, různé záněpro základní funkce kostí a chrupavek, krevty i stárnutí populace. Každý orgán, včetně kostí,
ních cév, dásní, pleti a zubů (vitamín B1 a C),
vaziva, chrupavčité tkáně kloubů a meziobratlo- •	
udržení normálního stavu kostí, vlasů, nehtů
vých plotének se za život člověka několikrát obnoa pokožky (bór a zinek),
ví. K tomu je potřebný dostatek živin – stavebního •	
snížení intenzity zánětu ochranou buněk
materiálu pro výstavbu tkání a pohyb, který zlepší
před oxidativním stresem (zinek).
zabudování živin do příslušných struktur.

Jak funguje?

GELASILK® s chondroitinem je chráněn patentem
a obsahuje speciální enzymaticky hydrolyzovanou
želatinu s optimálním aminokyselinovým spektrem a chondroitin sulfát žraločího původu. To jsou
hlavní složky stavební hmoty všech pojivových tkání (kloubů, vazů, šlach, vlasů, nehtů a pleti,
i základu kostí).

Kdo si ho oblíbil?
GELASILK® nejčastěji používají rekreační i vrcholoví sportovci, lidé
s bolestmi nebo omezenou pohyblivostí kloubů, po úrazech, při
vyšší tělesné zátěži (včetně nadváhy), při práci s jednostranným
zatížením kloubů, při zvýšeném riziku poškození kloubů v důsledku genetické zátěže. GELASILK® se osvědčuje i těm, kteří chtějí
zlepšit kvalitu vlasů, nehtů a pleti.
Schváleno Antidopingovým výborem ČR.

Obsah:
Dávkování:

120 tobolek
Dospělí a děti od 12 let 2 – 3 tobolky 2 x denně

PRAEOSTIN®

Doplněk stravy pro zdravé kosti, zuby a pojivové tkáně, pro ženy v období klimakteria

Proč vznikl?

Kost je živá tkáň, která do určitého věku dorůs- PRAEOSTIN® díky účinným složkám přispívá
tá. Již od 35 let věku dochází k odbourávání kos- k udržení zdravého pohybového aparátu:
tí na úkor novotvorby. U žen se od menopauzy
zvyšuje úbytek kostní hmoty až o třetinu, u mužů •	
dobrého stavu kostí (vitamín D a K, vápník,
od 65 let dochází ke stejnému úbytku kostní hmohořčík, mangan, zinek),
ty. V momentě, kdy se sníží množství kostní hmoty •	
dobrého stavu zubů (vápník hořčík, vitamín D),
pod normální hranici, mluvíme o osteoporóze.
•	
ke správné tvorbě pojivových tkání
Jejím důsledkem je vyšší pravděpodobnost zlome(mangan, měď),
nin kostí, krčku stehenní kosti, páteře, předloktí •	
normální činnosti svalů (hořčík, vápník,
a potom omezený pohyb či nehybnost, náchylnost
vitamín D) dlouhodobě zablokované či ztuhlé
k zápalu plic, snížení imunity nebo nesoběstačsvaly mohou mechanickým působením měnit
nost.
stavbu kostí,
•	
normální funkci imunitního systému
(měď, vitamín D),
Jak funguje?
PRAEOSTIN® obsahuje několik zdrojů vysoce •	
udržení normálního stavu pleti, vlasů
vstřebatelného vápníku, hořčík, vitamín D3, kysea nehtů (zinek),
linu listovou, vitamín K1 a B12, bór, křemík, zinek, •	normální pigmentace pokožky a vlasů
měď, mangan, molybden a navíc fytoestrogeny
(měď).
pro ženy v menopauze.

Kdo si ho oblíbil?
PRAEOSTIN® nejčastěji užívají ženy od cca. 40 let, před klimakteriem a menopauzou, muži od cca 50 let. Je vhodný i pro lidi, kteří jsou
ohroženi osteoporózou z důvodu genetické dispozice, zvýšené
kazivosti zubů, anorexie, nebo nezdravého životního stylu. 		
Není vhodný pro děti.
PRAEOSTIN® se osvědčuje těm, kteří si chtějí prodloužit mládí
a vypadat dobře i ve vyšším věku.

Obsah:
120 tobolek
Dávkování:	1-2 tobolky denně,
těhotné a kojící ženy pouze po konzultaci s lékařem

AMOROSO®

Kosmetická relaxační lázeň a pleťová maska pro pevnější a hladší pleť s omlazujícím 		
efektem. S přírodní vůní horských bylin a citrusových květů, s aromaterapeutickými účinky.

Proč vzniklo?

Dávkování:

AMOROSO® vzniklo z touhy obohatit život žen Relaxační a regenerační lázeň AMOROSO® si
i mužů, kteří si na sobě dávají záležet:
dopřejte vždy, když se potřebujete zbavit stresu
a únavy, alespoň jednou týdně. Získáte pocit uvolnění a pohody po tělesném i duševním vyčerpání.
• o mimořádné relaxační zážitky,
• o viditelné a udržitelné zlepšení kvality pleti, Pleťová maska z AMOROSA® antioxidačními účinky
zmírní destrukci pleti způsobenou volnými radikály,
•	
o odstranění viditelné únavy po fyzické,
které způsobují stárnutí, zlepší tonus pleti- vypne ji
duševní námaze a stresu,
a zklidní zánětlivé pupínky.
• o omlazení a zklidnění pokožky,
• a blahodárné uvolnění pohybového ústrojí.

Jak funguje?

Omlazující a uvolňující účinek je dosažen speciální
kombinací účinných látek, vitamínů a extraktů vonných bylin. K nim patří zvláště panthenol, extrakt
z Ginkgo biloba, rutin, hojivé salicyláty, zinek a vitamín B2.

LETNÍ
LETNÍ TIP:
TIP:

Roztok AMOROSO®
AMOROSO®
Roztok
ve
ve spreji
spreji zklidní
zklidní
pokožku
pokožku opálenou
opálenou
či
či spálenou
spálenou sluncem
sluncem
prodlouží Vaše
Vaše
aa prodlouží
bronzové
bronzové opálení!
opálení!

Kdo si ho oblíbil?
AMOROSO® je pro všechny, kteří si chtějí udržet zdravou a mladistvou
pleť. AMOROSO® zlepšuje výživu pokožky tím, že speciálně vybrané mikroživiny uložené v liposomových obalech pronikají do spodních vrstev
pokožky, zásobují ji unikátním komplexem látek, které
pokožku vyživují, podporují její regeneraci, chrání ji
před poškozením volnými radikály a omlazují ji.
AMOROSO® působí protizánětlivě a výrazně urychluje hojení. Zpomaluje tvorbu vrásek, zvyšuje pevnost
a pružnost pleti, působí proti vzniku akné, omezuje
praskání cévek a vznik podlitin. Pomáhá při ekzémech,
dermatitidách, sluneční alergii a zklidňuje pokožku po
depilaci a holení.

Obsah:

250 g

Poslání společnosti NUTRA-BONA®

„Zdraví není vše, ale bez zdraví je vše ničím“ (A. Schopenhauer).
Moudrý člověk ví, že je lépe předcházet příčinám, než řešit jejich následky. Pokud jde o zdraví, platí
to dvojnásob. NUTRA-BONA® je zde pro ty, kteří jsou odhodlání převzít odpovědnost za své vlastní
zdraví. Protože zdraví není jen léčba nemocí a restart se nemusí vždy podařit.
Našim cílem je přispět pomocí doplňků stravy k vylepšení tam, kde správná a vyrovnaná výživa není
z jakýchkoliv důvodů možná.
Chceme pokračovat ve vývoji sofistikovaných zdraví prospěšných doplňků výživy značky NUTRA-BONA®,
které mají mimořádně pozitivní ohlas u spotřebitelů a zároveň vysoký kredit u odborníků z oblasti
výživy a medicíny.
Protože jde o zdraví, vyhýbáme se neprověřeným módním trendům. Držíme se vždy zásad vědy, jistoty
a nadčasovosti.
Zárukou je vědecká rada společnosti NUTRA-BONA®.

Cíl společnosti NUTRA-BONA®
Zajistit snadnou dostupnost doplňků výživy NUTRA-BONA® pro všechny, kteří dávají přednost
originálním českým výrobkům před sériovými produkty globalizovaných firem.

Kontakt:

Více na www.nutrabona.cz

www.nutrabona.cz

