
 
 
 
  

LINIE LifeActive  
ORIGINÁLNÍ SUPERPOTRAVINA S MNOHA BENEFITY 
 
Celozrnná kaše s medem, proteiny a vysokým obsahem vlákniny. 
Snadno stravitelné jídlo na kterém si pochutnáte, které vás zasytí a dodá 
dlouhotrvající energii. 
 
Unikátní doplněk stravy pro vaši dobrou kondici. 
Třináct aktivních látek v nejlépe vstřebatelné a využitelné formě. 
 Pro dobrou krev a správné buněčné dýchání 
 Pro spoustu energie na dlouhou dobu 
 Pro normální cholesterol, cukr a homocystein v krvi 

Praktické výhody 
 Výjimečně příjemná chuť 
 Blesková příprava – kdekoliv a kdykoliv 
 Stačí rozmíchat v 1,5 dl vody a je hotovo 
 Jen 180 kcal/1 porci 



Čím je LINIE LifeActive výjimečná? 
 
 Unikátní ORGANICKOU formou železa s nejlepší vstřebatelností                 

a  biologickou využitelností na trhu. Dobře se snáší – přátelská k vašemu 
zažívání.   

 Vysoká vstřebatelnost železa a krvetvorba je podpořena dalšími 12 
účinnými látkami, které se navzájem doplňují a podporují. 

 Energií, která vám vydrží 2x déle díky Isomaltulose – sacharidu s nízkým 
glykemickým indexem a s nízkou inzulínovou odezvou. 

 Účinné látky jsou „zabaleny“ do lehce stravitelné multifunkční cereální 
potraviny – najíte se, a zároveň doplníte cenné látky pro dobrou krev. 

Účinky potvrzené Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) přispívají: 
 

 K normální tvorbě, činnosti a udržení  červených krvinek a hemoglobinu 
(železo,  a vitamíny B1, B6, B12) 

 K  normálnímu přenosu kyslíku v těle (železo)  
 K  normální tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních cév (vitamín C) 
 Ke snížení míry únavy a vyčerpání (vitamín B1, B6, B12, C , kys. listová, kys. 

pantothenová, niacin , železo  
 K normální činnosti srdce (vitamín B1) 
 K normálnímu metabolismu homocysteinu a cholesterolu v krvi, k omezení 

nárůstu hladiny glukózy v krvi po jídle (B6 , B12, kys. listová, Beta-glukany) 
 K ochraně buněk před oxidativním stresem (Vitamíny E, B1, C) 

 K normální psychické činnosti a činnosti nervové soustavy(B1, B2 , B6, B12, C, kys. 
listová, Niacin, Biotin) 

 K normální funkci imunitního systému (B6, B12, C , kys. listová, železo) 



KDO SI LINII LIFEACTIVE OBLÍBIL? 
 

ŽENY 

 Těhotné a kojící ženy - zvyšují se nároky organizmu na výživu, zvyšuje se 
množství krve v těle 

 Ženy v aktivním menstruačním cyklu, zvláště při silném krvácení 

 Aktivní sportovkyně, kuřačky 

 

MUŽI 

 Kteří nemají čas nebo možnost se kvalitně najíst (vysoce vytížení 
pracovníci, řidiči na cestách…) 

 Těžce fyzicky pracující, aktivně sportující 

 

DĚTI 

 Rychle rostoucí děti se zvýšenou potřebou živin pro růst a vývoj 

 Vysoce vytížené, nebo aktivně sportující děti 

 

LIDÉ 50+ 

 Lidé 50+ se sníženým příjmem potravy a horším vstřebáváním živin  

 Při dlouhodobém užívání některých léků 

 

LIDÉ S VÝŽIVOVÝM OMEZENÍM 

 Celiaci, vegetariáni, vegani, lidé s potravinovými alergiemi a 
intolerancemi 

 Lidé se sníženým vstřebáváním živin při střevních a žaludečních 
problémech 

 

A DALŠÍ… 

 Dárci krve  

 Při ztrátě krve úrazem, po operaci… 

 



LINIE LifeActive  
NOVÁ KREV DO VAŠICH ŽIL 

Výživové údaje   ve 100 g 

  

%RHP*/ 

100 g 

v 50 g  

  

%RHP*/ 

50 g 

Energetická  hodnota kJ 1507 18% 754         9% 
  kca

l 

  357   179   

Tuky 
z toho nasycené mastné kyseliny 

g 

g 

5 

0,7 

7% 

3,5% 

2,5 

0,4 

        4% 

        2%   

Sacharidy 
z toho cukry  

g 

g 

60 

14 

      23% 

      16%  

30 

 7 

       12% 

        8%    

Vláknina  g 8     4   

Bílkoviny g 14 28%   7        14%    

Sůl (výlučně z přirozeně se vyskytujícího 

sodíku) 

g         0,6       10%          0,3          5% 

            

Vitamíny           

E mg 12,0 100 %** 6,0 50 %** 

B1 mg 1,0 91 %** 0,5 45 %** 

B2 mg 1,6 114 %** 0,8 57 %** 

B6 mg 1,4 100 %** 0,7 50 %** 

B12 µg 4,0 160 %** 2,0 80 %** 

C mg 240,0 300 %** 120,0 150 %** 

Kys. listová µg 400,0 200 %** 200,0 100 %** 

Kys. pantothenová mg 7,0 117 % **  4,0 59 %** 

Niacin mg 18,0 113 %**  9,0 57 %** 

Biotin µg 140,0 280 %** 70,0 140 %** 

            

Železo mg 40 286 %** 20,0 143 %** 

Beta- glukany z ovsa mg 2000   1000   

Borůvkový extrakt mg 200   100   

Více na www.nutrabona.cz 

SUPERPOTRAVINA  
 Třináct aktivních látek v nejlépe vstřebatelné a využitelné formě  


