O nás

DETOXIKACE
BONAPUR®

GASTRONUT® plus
BONAPUR® je doplněk stravy se
sofistikovanou kombinací pěti standardizovaných bylinných extraktů (z chlorelly, ostropestřce mariánského, břízy
bělokoré, artyčoku, zeleného čaje)
a speciálně vybraných vitamínů (B6,
B12, kyselina listová a vitamín E),
které jsou cílené na podporu „detoxikačních“ orgánů (jater, ledvin a střev)
a odstranění odpadních látek z těla.
BONAPUR® je určen pro dospělé
a děti od 12 let.

S NUTRA-BONOU získáte ucelenou řadu originálních doplňků stravy především pro potřeby
české populace. Vytvořili ji pro vás naši nejlepší specialisté z řad lékařů, biochemiků
a potravinářů. Výrobková řada je pružně inovována a doplňována podle nejnovějších vědeckých
výzkumů a vašich nově vznikajících potřeb.
Právem očekáváte od našich produktů prémiovou
kvalitu zaručující výjimečné výsledky. Doplňky
stravy NUTRA-BONA proto odpovídají standardům nejvyšší kvality.
Našimi výrobky již více než 20 let přispíváme
k vaší pohodě a kvalitnímu životu.

ZAŽÍVÁNÍ

Účinky vybraných složek jsou potvrzené Evropským
úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a přispívají:

Účinky vybraných složek jsou potvrzené Evropským
úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a přispívají:

k detoxikaci - pročištění těla (ostropestřec mariánský,
chlorella, artyčok, bříza bělokorá),



k ptimálnímu trávení (kurkuma dlouhá, máta peprná,
zeměžluč lékařská),



k dobré činnosti jater (ostropestřec mariánský, chlorela,
bříza bělokorá, artyčok),



k optimální činnosti zažívacího traktu a střev (máta
peprná),

k dobré funkci ledvin a močových cest (artyčok, bříza
bělokorá),



k optimální činnosti žlučníku (artyčok, ostropestřec
mariánský, bříza bělokorá),






k dobrému trávení a mikrobiální rovnováze ve střevech
(chlorela, artyčok, ostropestřec mariánský,
bříza bělokorá, zelený čaj).

GELASILK®

s chondroitinem a kolagenem nejvyšší kvality

GASTRONUT® plus je doplněk stravy
s unikátním komplexem trávicích
enzymů (Amyláza, Celuláza, Laktáza,
Lipáza, Proteáza, Papain, Bromelain),
standardizovanými extrakty bylin (kurkuma dlouhá, máta peprná, zeměžluč
lékařská, jehlice trnitá), originálním
patentovaným komplexem fosfolipoproteinů, vápníkem a hořčíkem.
GASTRONUTU® plus je určen pro
dospělé a pro děti od 6 let.





KLOUBY

k optimální činnosti jater - jaterní lipidy, choleréza
(kurkuma dlouhá, máta peprná),

Účinky vybraných složek jsou potvrzené Evropským
úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a přispívají:

k optimální funkci trávicích enzymů (vápník),



působí proti nadýmání (máta peprná).

KRÁSA, POKOŽKA
A HOJENÍ RAN
amoroso ®

PRAEOSTIN ®
PRAEOSTIN® je doplněk stravy pro
zdravé kosti a zuby s vysoce účinným
ojedinělým komplexem živin (několik
zdrojů vysoce vstřebatelného vápníku,
hořčík, vitamín D3, kyselina listová,
vitamín K1 a B12, bór, křemík, zinek,
měď, mangan, molybden a navíc
sojové isoflavony pro ženy v menopauze). PRAEOSTIN® je určen pro
dospělé, zvláště pro ženy v klimakteriu.

GELASILK® je doplněk stravy s originálním systémem živin, které
organizmus potřebuje pro výstavbu
a udržení zdravých funkčních kloubů,
vazů, šlach a cév, pro podporu vysoké
kvality vlasů, nehtů a pleti. Vysoce
účinný celek je tvořen speciálním
kolagenem, organickým chondroitin
sulfátem, L-cystinem, zinkem, křemíkem, bórem, vitamínem C a kyselinou
pantothenovou. GELASILK® je určen
pro dospělé a děti od 12 let.

AMOROSO ® je léčebná relaxační lázeň a pleťová maska
s omlazujícím efektem pro pevnější a hladší pleť. Přípravek voní
po horských bylinkách a citrusových květech. Má aromaterapeutické účinky.
Amoroso není „obyčejná lázeň“. Je to produkt, který by
neměl chybět v žádné domácnosti.
Amoroso obsahuje Panthenol, Gingko bilobu a hojivé salicyláty.

Účinky vybraných složek jsou potvrzené Evropským
úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a přispívají:

Ucelený program pro zdraví,
krásu, energii a psychickou pohodu.

 Chrání a vyživuje pokožku, podporuje její regeneraci.
 Zpomaluje stárnutí kůže a tvorbu vrásek.



k dobrému stavu kostí (vitamín D a K, vápník, hořčík,
mangan, zinek),



k dobrému stavu zubů (vápník hořčík, vitamín D),

k udržení optimálního stavu kostí, vlasů, nehtů a pleti
(bór, zinek),



ke správné tvorbě pojivových tkání (mangan, měď),



k e snížení intenzity zánětu ochranou buněk před
oxidativním stresem (zinek),



k udržení normálního stavu pleti, vlasů a nehtů (zinek),

 Omezuje vznik celulitidy a napomáhá při jejím odstraňování.



k normální pigmentaci pokožky a vlasů (měď).



k optimálnímu syntézu vitamínu D, který přispívá
k optimálnímu vstřebávání a využití vápníku a fosforu
pro kosti, zuby a svaly (kyselina pantothenová).

 Z
 lepšuje prokrvení pleti a její zásobení kyslíkem a živinami.



České
doplňky stravy

Vybrané účinky Amorosa:

k podpoře tvorby kolagenu, který je potřeba pro
základní funkce kostí a chrupavek, krevních cév, dásní,
pleti a zubů (vitamín B1 a C),



k optimální činnosti žlučníku (jehlice trnitá, máta peprná)



KOSTI A ZUBY

 Zvyšuje pevnost a pružnost pleti.
 M
 á protizánětlivými účinky, blahodárně působí proti vzniku
akné.
 Omezuje praskání cévek a brání vzniku podlitin.

 Zmírňuje bolesti kloubů, šlach i svalů.
 Odstraňuje únavu po fyzické i duševní námaze.
 Usnadňuje a prohlubuje dýchání.
 Zklidňuje pokožku po depilaci a holení.
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Balení 62 tobolek (dospělí 2 tobolky denně, děti od 12 let

Balení 50 tobolek

Balení 120 tobolek

Balení 120 tobolek

1 tobolku – u dospělých vystačí na 31 dní, u dětí na 62 dní)

(2 – 4 tobolky během jídla)

(2 – 3 tobolky 2 x denně – vystačí až na 30 dní)

(1-2 tobolky denně vystačí až na 120 dní)
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Balení 250 g
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Imunita
NUTRA BONA® symba s β-glukany

REVITIN ® 365

NUTRA BONA® symba s β-glukany je
koncentrovaný koktejl s čokoládovou,
kávovou, vanilkovou či jahodovou příchutí, oslazený přírodním sladidlem
ze stévie. Je vhodný pro každodenní
použití pro dospělé i děti od 3 let.
NUTRA BONA® symba s β-glukany je
symbiotický doplněk stravy s živými
kulturami Lactobacillus acidophilus
a rhamnosus, Bifidobacterium bifidum a longum, které jsou součástí
zdravých a správně fungujících střev.
Obsahuje také β-glukany a inulin, rutin
a speciálně vybrané vitamíny, minerály a stopové prvky.
Originální patentovaná technologie významně podporuje životaschopnost hodnotných mikrobiálních kultur.

NERVOVÁ SOUSTAVA
A PSYCHIKA

VITALITA

NUTRATHIN ®
REVITIN® 365 je obohacený iontový
nápoj s příchutí pomeranče, grapefruitu nebo mandarinky je doslazen přírodním sladidlem ze stévie.
Je určen pro každodenní použití
jako startovací denní nápoj (2 lžičky
do 0,25 litrů vody) nebo pitný režim
(2 lžičky do 2 litrů vody) pro dospělé
a děti od tří let.

NUTRATHIN ® je originální koktejl
s patentovanou technologií. V nabídce
je příchuť čokolády a vanilky. Je
vhodný pro každodenní použití pro
dospělé a děti od 3 let.

Účinky vybraných složek jsou potvrzené Evropským
úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a přispívají:

	ke zlepšení imunitního systému (kyselina listová,
vitamíny B6, B12, C, zinek, železo, měď a selen),
	k zlepšení psychiky a nervové soustavy (thiamin, biotin,
niacin, riboflavin, vitamín B6, B12, draslík, měď, hořčík),
	ke zlepšení metabolizmu kyselin a zásad - acidobazická
rovnováha (zinek),
	ke zlepšení stavu pleti a vlasů (riboflavin, biotin,
vitamín C, niacin, zinek),
	k reprodukci a růstu zárodečných tkání během
těhotenství (kyselina listová), procesu dělení buněk
(železo, hořčík, zinek, vitamín B12, kyselina listová,
vápník), normální spermatogenezi (selen), normální
syntézy DNA, plodnosti, reprodukce a udržení normální
hladiny testosteronu v krvi (zinek).







k e 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),

Účinky vybraných složek jsou potvrzené Evropským
úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a přispívají:



k optimální činnosti mozku, paměti, odolnosti
a výkonnosti (Ginkgo biloba),



k podpoře nervové soustavy (biotin, vitamíny C, B1,
B2, B6, B12, niacin, hořčík, jód),

k e spalování tuků (Citrus aurantium,
Garcinia cambogia, Guarana, zelený čaj),



k podpoře psychické činnosti (biotin, vitamíny C,
B1, B6, B12, niacin, kyselina listová a pantothenová,
hořčík),

k dobré psychice a kognitivním (poznávacím)
schopnostem (Ginkgo biloba, thiamin),





k optimální chuti k jídlu (Citrus aurantium,
Garcinia cambogia, Guarana),



k podpoře nervové soustavy, duševního zdraví
a duševní rovnováhy (Ginkgo biloba, vitamín C),



k vylučování vody z organizmu (Citrus aurantium),



k optimální hladině cukru v krvi (zelený čaj),



ke snížení únavy a vyčerpání (vitamín C),



k ochraně před volnými radikály (zelený čaj).



k mikrocirkulaci krevního a oběhového systému - těžké
nohy, oči, slyšení (Ginkgo biloba, Pycnogenol).

k optimální činnosti svalů (draslík, hořčík, vápník)
včetně srdce (thiamin),



k optimální hladině cholesterolu v krvi
(kyselina linolová).

k udržení optimální hladiny testosteronu v krvi (zinek).

Účinky vybraných složek jsou potvrzené Evropským
úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a přispívají:

k optimální funkci nervových přenosů (vápník, draslík),

k e snížení únavy a vyčerpání (vitamíny C, B2, B6, B12,
kyselina listová a pantothenová, niacin a hořčík),



GRACIELA® je stimulant s obsahem
L-karnitinu a standardizovaných
extraktů z Garcinia cambogia, (60ti
procentní kyselina hydroxycitrónová-HCA), z Guarany (21 % přírodního kofeinu), ze zeleného čaje,
z pomerančovníku Citrus aurantium (95 % Synephrine) a kofeinu.
GRACIELA® je vhodná pouze pro
dospělé. Nedoporučuje se lidem
s neléčeným vysokým tlakem.





k optimální tvorbě pojivových tkání (mangan, měď),

Účinky vybraných složek jsou potvrzené Evropským
úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a přispívají:

LINIE® exclusive



k udržení výkonnosti při delším vytrvalostním fyzickém
výkonu, neboť zvyšuje vstřebávání vody během
fyzického výkonu (iontový nápoj),



GRACIELA®

NUTRABEN ® forte je superantioxidant obsahující koncentrované
standardizované bylinné extrakty
Ginkgo biloba, naringinem, rutinem
a Pycnogenol®em. Ty jsou podpořeny vysoce kvalitním koenzymem
Q10, sójovým lecithinem GMO free
a vybranými vitaminy a minerály.

Jedná se o doplněk stravy s mimořádně vysokou dávkou (4 000 mg
v denní dávce) přírodního sójového
lecitinu (GMO free) s vyváženým
spektrem 10 vitamínů a 7 minerálních
látek pro optimální účinky.

Jedná se o doplněk stravy určený
pro přípravu iontového nápoje se
sníženou energetickou hodnotou,
který má ochranný a antioxidační účinek. Obsahuje L-karnitin, koncentrovaný extrakt z jadérek
neprokvašených hroznů, taurin, 11 vitamínů, 10 minerálů
a stopových prvků.

Účinky vybraných složek jsou potvrzené Evropským
úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a přispívají:

NUTRABEN ® forte

HUBNUTÍ A KONTROLA
TĚLESNÉ HMOTNOSTI

HUBNUTÍ A STIMULACE

PAMĚŤ A PSYCHIKA

LINIE® exclusive je lahodný čokoládový
a vanilkový koktejl vhodný jako náhrada
1-2 hlavních jídel, případně svačiny při
hubnutí. Je vhodná zejména při nedostatku času, při nutnosti vyhnout se únavě
po jídle, při požadavku na vysoké fyzické
či psychické výkony. Je určena pro
osoby starší 18 let. Jde o nízkoenergetický koktejl s vysokým obsahem nejkvalitnějších esenciálních bílkovin a ostatních
základních živin v poměru, který podporuje úbytek tukové tkáně při jejím zachování (prevence jo-jo efektu). Účinky jsou
umocněny L-karnitinem, standardizovanými extrakty z Garcinia
cambogia (60 % HCA) a Açaí Berry (4:1), β-glukany z ovsa,
inulínem, inozitolem, lecitinem, sojovými izoflavony, komplexem
vitamínů (A, E, D, C a skupiny B) a 12 minerálních látek.

Účinky vybraných složek jsou potvrzené Evropským
úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a přispívají:


k e snadnějšímu zhubnutí a prevenci jo-jo efektu
(plnohodnotné bílkoviny - přispívají k růstu
a k udržení svalové hmoty),



k rychlejšímu a účinnějšímu spalováním tuků
(Garcinia cambogia, 60 % HCA),



k udržení optimální chuti k jídlu
(Garcinia cambogia, 60 % HCA),



ke stabilizaci hladiny glukózy v krvi (inulín),



ke snížení únavy a vyčerpání (kyselina listová, vitamíny
B6, B12, C, niacin, riboflavin kyselina pantothenová,
hořčík, železo).

Balení 200 g

Balení 350g

Balení 200g

Balení 50 tobolek

Balení 50 tobolek

Balení 500 g

(vystačí na 20 dní)

(z balení připravíte až 70 litrů nápoje, které vám vystačí na 35 dní)

(vystačí na 20 - 25 dní)

(1 – 2 tobolky denně vystačí až na 50 dní)

(dospělí: 1 – 2 tobolky denně vystačí až na 50 dní)

(8 - 16 porcí plnohodnotné stravy)
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VĚDECKÝ ZÁKLAD
ORIGINÁLNÍ RECEPTURY
SVĚTOVÉ PATENTY
CERTIFIKOVANÉ SUROVINY
BEZ UMĚLÝCH BARVIV
BEZ KONZERVANTŮ
BEZ BALASTNÍCH LÁTEK

Doplňky stravy neslouží
jako náhrada pestré stravy.
Další informace k produktům najdete na:
w w w.nutrabona.cz

