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pro středoevropskou populaci a její stravovací
zvyklosti. Tím přispět k lepší pohodě a vyšší kvalitě
života lidí. To je úkol, který má smysl.“
Ing. Rudolf Treutner, CSc.
zakladatel společnosti

Vyhraje ten,
kdo se přizpůsobí
Člověk se vyvíjel a žil po tisíciletí v téměř neměnných
podmínkách, v harmonickém souladu s přírodou.
Avšak dnes je všechno jinak.
Jsme nároční, toužíme po úspěchu, chceme dobře vy-

Pro lidský organizmus je obtížné se těmto změnám

padat, chceme si život naplno užít. K tomu nutně po-

rychle přizpůsobit, adaptuje se na ně až za několik ge-

třebujeme zdraví a energii. Často nám však chybí jedno,

nerací. Tak dlouho nikdo čekat nechce.

druhé či dokonce obojí. A není se čemu divit.

Naštěstí si můžeme pomoci úpravou životního stylu,

Každodenní nároky na výkon, koncentraci, maximální

konzumací superpotravin, adaptogenů, cílenými do-

nasazení, kreativitu i dobrou náladu dají člověku zabrat.

plňky stravy. Co získáme? Lepší odolnost, více energie,

A navíc se přidává změna životního prostředí, všudypří-

lepší kondici, více pohody. Je však důležité vybrat si ty

tomná chemie, stres, spěch, nedostatek času na kvalitní,

správné. Jak je poznat? Čtěte dál!

nutričně hodnotné stravování a nedostatek pohybu.

Poradíme vám a vy sami se rozhodnete, co dopřejete svému tělu!
4 ÚVOD

Klíč k vysoké
účinnosti?

Marketing nebo
poctivá věda?

Garance
prvotřídní kvality?

Hledáte
nejnižší cenu?

Tajemství účinnosti doplňků NUTRA-BONA spo-

Co vám dá víc? V NUTRA-BONĚ jsme se rozhodli pro po-

Řeknete si, že to nabízí každý. Díky kořenům z vědec-

My vám za nejnižší možnou cenu nabízíme prémio-

čívá v kombinaci více faktorů: poctivý vědecký pří-

ctivou vědu. Díky tomu můžeme nabídnout nejkvalitnější

kého prostředí a dlouholeté práci na patentech cítíme

vou kvalitu. Našim přáním je naplnit odkaz zakladatele

stup, chytrá inovativní řešení, vysoce kvalitní suroviny.

výživové doplňky na trhu. Pět našich výrobků je založeno

velkou odpovědnost za kvalitu a účinnost našich pro-

společnosti – Ing. Rudolfa Treutnera, CSc. Při nejvyšší

Díky tomu výrobky NUTRA-BONA za více než 25 let své

na patentech pocházejících z výzkumů českých odborných

duktů. Vyrábíme je i pro sebe a pro naše děti. Zisko-

kvalitě surovin a vysokém obsahu účinných látek drží-

existence pomohly tisícům klientů k prokazatelnému

týmů. Těchto výzkumů se účastnily přední vědecké osob-

vost pro nás není na prvním místě. Investujeme velké

me ceny na nejnižší možné úrovni. Tím zpřístupníme

zlepšení kvality jejich života.

nosti jako prof. MUDr. RNDr. Jan Musil, DrSc., doc. MUDr.

množství finančních prostředků do kvality vstupních su-

naše výrobky co nejvíce lidem a přispějeme k jejich lepší

Lubomír Kužela, DrSc., doc. Ing. Mojmír Ranný, DrSc., Ing.

rovin a naše produkty vyrábíme přímo v České republi-

pohodě a vyšší kvalitě života.

Rudolf Treutner, CSc., Ing. Jiří Sedláček, CSc., Ing. Dana

ce. Pečlivě kontrolujeme každou vyrobenou šarži. Proto

Petříková a řada dalších elitních vědeckých pracovníků.

produkty NUTRA-BONA s úspěchem užívají v mnoha ro-

Neustálými inovacemi a sledováním nejnovějších
výzkumů zajišťujeme, že naše výrobky mají vždy originální know-how a vždy reflektují aktuální poznání

dinách už po 4 generace, od prarodičů až po vnoučata.

současné vědy. Každý nový produkt je díky tomu nad-

V 90. letech využil Ing. Rudolf Treutner, CSc. poznatky

standardně účinný.

z výzkumů v praxi a založil společnost NUTRA-BONA. Zde

To je důkazem nepřetržitého uplatňování našich hod-

uvedl roky intenzivního vědeckého bádání do praxe, a vy-

not: vzájemné úcty, spolehlivosti a důvěry.

(sibiřský ženšen, meduňka lékařská, Ginkgo biloba,
vitamíny A, C, E)

tvořil jedinečnou a kompletní řadu doplňků stravy. Firma
NUTRA-BONA dodnes zůstala v rodinném vlastnictví. Nadále se intenzivně věnuje výzkumu a sleduje vývoj životního stylu a stravovacích návyků. Výsledkem jsou nové či
inovované doplňky stravy, které reflektují zdravotní stav
soudobé společnosti.

6 NAŠE FILOZOFIE

VĚDĚLÍ JSTE, ŽE...
Nutra-Bona spojuje generace?
Naše produkty v mnoha rodinách
používají již čtyři generace,
od prarodičů až po pravnoučata!
NAŠE FILOZOFIE 7
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NutraBona Symba
s β-glukany
®

Lahodný synbiotický koktejl – unikát na českém
i světovém trhu, který zásadním způsobem předběhl

Pro dobrou funkci střev
a silnou imunitu
10 SUPERPOTRAVINY NOVÉ GENERACE

dobu. S probiotiky, prebiotiky a dalšími 21 účinnými
látkami pro dobré zažívání a celkovou tělesnou
i duševní rovnováhu.

SUPERPOTRAVINY NOVÉ GENERACE 11

systému a také se v nich „vyrábí“ až 80 % slavné „mozkové chemie“ (serotoninu) pro dobrou náladu a vysokou
odolnost proti stresu. Tvoří se v nich i některé vitamíny, zneškodňují se některé cizorodé látky a zbytky léčiv.
Péče o zdraví začíná vždy u střev! Podpořte jejich kondici
a správnou funkci NutraBonou® Symba s β-glukany. Vyplatí se vám o střeva denně pečovat, je to náš největší „detoxikační“ orgán.
NutraBona® Symba s β-glukany je ideální harmonizační
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základ všeho
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Účinky
Účinky potvrzené Evropským úřadem pro
bezpečnost potravin (EFSA) přispívají k podpoře:
imunitního systému (kyselina listová,
vitamíny B6, B12, C, měď a selen)
 sychiky a nervové soustavy (B1, B2, B6, B12,
p
biotin, niacin, draslík, měď, hořčík)
z lepšení kvality pleti a vlasů (B2, biotin,
vitamín C, niacin)
normální spermatogeneze (selen)

a longum, s β-glukany, a prebiotiky, s rutinem, trojmocným chromem, 10 vitaminy, 9 minerály a stopovými prvky
pro celodenní pohodu.

12 SUPERPOTRAVINY NOVÉ GENERACE

NutraBonu® Symba s β-glukany rádi používají všichni, pro něž je důležité zdraví. Lidé, kteří se chtějí zbavit střevních problémů, kteří potřebují posílit imunitu, sportovci, těhotné ženy, lidé v rekonvalescenci,
všichni, kteří potřebují podpořit a rychle se zregenerovat při vyšší psychické i fyzické zátěži. NutraBona®
Symba je pro každého, kdo chce být fit a chce se
cítit dobře.

r eprodukce a růstu zárodečných tkání
během těhotenství (kyselina listová)
 rocesu dělení buněk (hořčík, vitamín B12,
p
kyselina listová, vápník)

Upozornění: NutraBona® je doslazena přírodním sladidlem
stévií. Je určena dospělým a dle legislativy dětem od tří let.

nápoj s prospěšnými probiotickými bakteriemi Lactobacillus acidophilus a rhamnosus, Bifidobacterium bifidum

NutraBona® Symba –
kdo si ji oblíbil?

NÁŠ TIP:

Balení: 200 g (vydrží na 20 – 25 dní)

Rozmíchejte NutraBonu ve vodě, jogurtu, kaši
nebo tvarohu, přidejte do müsli nebo smoothie,
zpestřete vašim oblíbeným ovocem… a vytvořte
si tak superzdravou svačinku jedna báseň!

Dávkování: 2 lžičky do 100–200 ml vody nebo mléka

Příchuť: vanilková, čokoládová, kávová a jahodová
Další informace k produktu: na www.nutrabona.cz
nebo na facebook.com/nutrabona

SUPERPOTRAVINY NOVÉ GENERACE 13

A
C

E

Revitin 365
®

Ionty a antioxidanty
pro ochranu a energii
14 SUPERPOTRAVINY NOVÉ GENERACE

Osvěžující iontový nápoj pro vysokou celodenní
aktivitu s 24 účinnými ochrannými látkami,
pro dobrou kondici po celých 365 dní v roce.

SUPERPOTRAVINY NOVÉ GENERACE 15

Pitný režim, který umí
víc, než si umíte
představit
Vitamíny, minerály, stopové prvky, extrakty z bylin a další
ochranné živiny jsou dnes zcela nezbytné. Je jich potřeba
podstatně víc než dříve, kdy lidé žili pomaleji, bez smogu
a bez všudypřítomné chemie. Chrání nás před nadbytkem
agresivních volných radikálů z životního prostředí, které
urychlují stárnutí, a často slyšíme, že jsou jednou z hlavních
příčin vzniku životu nebezpečných civilizačních chorob. Doporučujeme zařadit ochranné látky do denního pitného re-

Účinky
Účinky potvrzené Evropským úřadem pro
bezpečnost potravin (EFSA) přispívají k podpoře:
	
snížení únavy a vyčerpání (vitamín B12, vitamín C,
kyselina listová, niacin, vitamín B2, hořčík, železo)

Revitin® 365 –
kdo si ho oblíbil?
Revitin® se osvědčil jako startovací nápoj, který dodá
energii na celé dopoledne. Nebo jako celodenní pitný
režim pro postupné doplňování energie a stálou svěžest.

	
ochrany buněk před oxidativním stresem (selen,
mangan, měď, zinek, železo, vitamíny C, E, B2)

Užívají ho sportovci pro udržení výkonu, rychlou regene-

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

oblíbeným nápojem na sportovní dovolené, v teplých

	
správné činnosti svalů včetně srdce
(draslík, hořčík, vápník, vitamín B1)

raci svalů a ochranu před oxidativním stresem. Stal se
krajích pro doplnění minerálů, potlačení únavy a pro
dlouhotrvající bronzové opálení. Pomáhá zvýšit imunitu
i rychle zregenerovat po náročném zákroku. Vhodný je
i pro seniory k doplnění energie a posílení pitného režimu.

	
normální tvorby pojivových tkání (mangan, měď)

žimu, Revitin® 365 jich obsahuje vysoké množství. Zlepšíte
si zdraví, kondici a zpomalíte stárnutí.
Revitin® 365 je originální vyvážený komplex koncentrovaných mikroživin. Obsahuje čistý L-karnitin, standardizovaný
extrakt z jadérek neprokvašených hroznů, taurin, 11 vitamínů, 10 minerálů a stopových prvků.

16 SUPERPOTRAVINY NOVÉ GENERACE

Upozornění: Revitin® je doslazen přírodním sladidlem stévií.

NÁŠ TIP:
Stačí rozmíchat ve vodě a získáte
celodenní osvězení, energii a hydrataci!
Přidejte led, bylinky, ovoce…
tohle pití vás bude bavit pořád!

Je určen dospělým a dle legislativy dětem od tří let.
Balení: 350 g (až 70 litrů nápoje vydrží na 35 dní)
Příchuť: pomeranč, grep a mandarinka
Dávkování: : Jako startovací denní nápoj (2 lžičky do 0,25 l vody)
nebo v rámci pitného režimu (2 lžičky do 2 l vody).
Další informace k produktu: na www.nutrabona.cz
nebo na facebook.com/nutrabona
SUPERPOTRAVINY NOVÉ GENERACE 17

Nutrathin

®

Unikátní patentovaný lecitinový nápoj s nejvyšším
obsahem esenciálních fosfolipidů (4000 mg lecitinu

Pro pevné nervy
a dobrou psychiku
18 SUPERPOTRAVINY NOVÉ GENERACE

v 1 dávce), s 11 vitamíny a 7 minerály pro dobrou
funkci nervů a psychickou odolnost i při vysokém
pracovním nasazení a hektickém životním stylu.

SUPERPOTRAVINY NOVÉ GENERACE 19

ním materiálem mozku, nervových vláken, jater, srdce
a svalů, ale navíc dokáže podpořit i činnost těchto orgánů. Dostatečné tempo a psychickou zátěž zvládneme, když o nervy a mozek aktivně pečujeme.
Nutrathin® je speciální komplex účinných živin s bezkonkurenční vstřebatelností a využitelností, který
dokáže zvýšit odolnost proti stresu a harmonizovat
psychiku. Nutrathin je zdrojem vysokého množství
®

přírodního sójového lecitinu – GMO free (nejvyšší
množství lecitinu mezi podobnými přípravky: 4 000 mg
v denní dávce) a vyváženého spektra speciálně vybraných 11 vitamínů a 7 minerálních látek.

20 SUPERPOTRAVINY NOVÉ GENERACE
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statek specifických živin je nejen významným staveb-
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Účinky
Účinky potvrzené Evropským úřadem pro
bezpečnost potravin (EFSA) přispívají k podpoře:
 obré funkce nervových přenosů (vápník,
d
draslík)
 obré funkce nervové soustavy (biotin, vitamíny
d
C, B1, B2, B6, B12, niacin, hořčík, jód)
 obré psychické činnosti (biotin, vitamíny C, B1, B6,
d
B12, niacin, kyselina listová a pantothenová, hořčík)

Nutrathin® –
kdo si ho oblíbil?
Nutrathin® je každodenní součástí zdravého životního stylu dětí, mužů i žen všech věkových kategorií.
Osvědčil se lidem, kteří trpí nervozitou, hyperaktivitou, jsou často oslabení, potřebují lepší imunitu
(vitaminy A a E), chtějí upravit cholesterol (kyselina
linolová). Je vyhledávaný sportovci a všemi ostatními, pro které je důležitá rychlost reakce a postřeh.

s nížení únavy a vyčerpání (vitamíny C, B2, B6,
B12, kyselina listová a pantothenová,
niacin a hořčík)
	ochrany proti oxidativnímu stresu, lepší imunity
a zářivé pleti (vitamíny A a E)
 ormální hladiny cholesterolu v krvi
n
(kyselina linolová)

NÁŠ TIP:
Přidejte Nutrathin do jogurtu nebo smoothie
a vykouzlete si tak během chvilky lehký dezert
nebo večerní kakao na dobrou noc!

Upozornění: Nutrathin® je doslazen přírodním sladidlem
stévií. Je určen dospělým a dle legislativy dětem od tří let.
Balení: 200 g (vydrží na 20 – 25 dní)
Příchuť: vanilková a čokoládová
Dávkování: 2 lžičky do 100 ml vody nebo mléka
Další informace k produktu: na www.nutrabona.cz
nebo na facebook.com/nutrabona

SUPERPOTRAVINY NOVÉ GENERACE 21

Linie Exclusive
®

Nejkomplexnější SUPERPOTRAVINA nové
generace – lahodný nízkoenergetický koktejl

Rychlé a vyvážené jídlo,
hubnutí
22 SUPERPOTRAVINY NOVÉ GENERACE

se zvýšeným obsahem bílkovin a vyváženou
skladbou dalších 32 biologicky aktivních látek.
Kompletní vyvážené jídlo s proteiny.

SUPERPOTRAVINY NOVÉ GENERACE 23

Vyvážené jídlo bohaté
na proteiny
Linie® Exclusive je ta nejlepší volba, když se chcete najíst dobře,
rychle a pohodlně. Obsahuje dokonale vyváženou kombinaci proteinového koktejlu a komplexního doplňku stravy. Dodá
vám vše, co tělo potřebuje, zasytí na dlouhou dobu, spaluje tuky,
zahání hlad a přitom pečuje o vaše zdraví. Díky účinným látkám
hlídá hladinu cholesterolu, chrání před únavou a vyčerpáním
a posiluje imunitu. To žádné jiné jídlo neumí.
Linie® Exclusive skrývá v každé porci poctivých 18 gramů plnohodnotných živočišných proteinů pro snadnější hubnutí a prevenci jo-jo efektu, 9 gramů vlákniny (včetně inulínu) pro snížení
chuti k jídlu, potlačení „vlčího hladu“ a pro redukci LDL-cholesterolu v krvi. Komplex 12 nejdůležitějších vitamínů a 12 základních
minerálů poskytuje tělu potřebnou denní dávku pro lepší kondici a zdraví. Linie® Exclusive navíc obsahuje lecitin, který pomáhá
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Účinky potvrzené Evropským úřadem pro
bezpečnost potravin (EFSA) přispívají k podpoře:
	
snadnějšího hubnutí a prevence jo-jo efektu
(plnohodnotné bílkoviny přispívají k růstu
a k udržení svalové hmoty)

ty z Garcinia cambogia a Açaí Berry.

vání nebo stabilizaci váhy. Oblíbili si ji lidé s náročným povoláním a vysokou zátěží, kteří mají málo času
a chtějí se najíst dobře, kvalitně, rychle a pohodlně.
Často ji používají sportovci, manažeři, řidiči na ces-

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

gii, nezatíží a udrží vysokou aktivitu. Ideální je i pro lidi

	
snížení únavy a vyčerpání – i při hubnutí
(kyselina listová, vitamíny B6, B12, C, niacin,
riboflavin kyselina pantothenová, hořčík, železo)
	
stabilizace hladiny glukózy v krvi
(inulín, trojmocný chrom)
	
správné hladiny cholesterolu v krvi
(kyselina linolová, β-glukany z ovsa)

tách – všichni, kdo potřebují jíst to, co jim dodá enerve věku 50+ k doplnění bílkovin, které jsou v tomto
stadiu života nezbytné pro udržení svalové hmoty.

Upozornění: Určeno v redukčním režimu pro osoby starší 18 let,
jako potravina je dle legislativy pro děti od 6 let.
Balení: 500 g, tj. 8–12 porcí plnohodnotného jídla
Příchuť: vanilková a čokoládová
Dávkování: 5 odměrek do 250 ml chladné vody, v odlehčovacím

NÁŠ TIP:
Přidejte do smoothie, jogurtu nebo
tvarohu a máte luxusní jídlo plné živin!
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Linii® Exclusive denně používají ženy i muži ke snižo-

	
rychlejšího a účinnějšího spalování tuků
(Garcinia cambogia, 60% HCA)

k lepší odolnosti vůči stresu a přispívá k celkové pohodě (i při
hubnutí), L-karnitin, sojové izoflavony a standardizované extrak-

Linie® Exclusive –
kdo si ji oblíbil?

režimu 3 odměrky do vody nebo nízkotučného mléka.
Další informace k produktu: na www.nutrabona.cz
nebo na facebook.com/nutrabona
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Linie LifeActive
®

Unikátní organické železo s vysokou vstřebatelností
spolu s dalšími 12 biologicky aktivními živinami
je zabaleno do lehce stravitelné cereální kaše
s proteiny, s vysokým obsahem vlákniny a trochou

Pro dobrou krev
a dobré buněčné dýchání
26 SUPERPOTRAVINY NOVÉ GENERACE

medu. Skvěle se najíte, doplníte energii a zároveň
cenné látky pro dobrou krev a dobrý
metabolismus každé buňky těla.
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Nová krev do vašich žil
Krev je náš život, protože červené krvinky a hemoglobin přinášejí do buněk kyslík. Ten nepřetržitě potřebuje každá buňka
těla, aby mohla žít a plnit svoje funkce. Krev zároveň odvádí
z buněk odpadní látky, např. kysličník uhličitý. Toto „buněčné dýchání“ se opakuje po celou dobu života. Když je hemoglobinu a tím i kyslíku málo, tělo sice může fungovat, ale jen
v úsporném režimu. Přednostně dodává kyslík do mozku
a srdce, na úkor vnitřních orgánů, svalů, pleti… To se projeví
zhoršenou kondicí celého organismu.
Řešení je přitom jednoduché. Stačí zajistit tělu dostatek červených
krvinek a hemoglobinu. K tomu většinou potřebujeme jen doplnit
železo a vitamíny B6 a B12. Nedostatek těchto živin je totiž nejčastější příčinou sníženého množství červených krvinek. Všechny
tělní buňky pak mají kyslíku dostatek, a lidské tělo může být z tohoto hlediska zase plně v kondici. To zařídí Linie® LifeActive.
Linie® LifeActive je ideální snídaně nebo svačina s kvalitními
cereáliemi, Palatinózou™, 10 vitamíny, β-glukany z ovsa, borůvkovým extraktem, a především s unikátním organickým železem
s mimořádně vysokou vstřebatelností a biologickou využitelností
pro dokonalé okysličení všech buněk těla. A to bez nepříjemných
vedlejších projevů, jako je např. zhoršené vyprazdňování apod.
28 SUPERPOTRAVINY NOVÉ GENERACE
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Účinky
Účinky potvrzené Evropským úřadem pro bezpečnost
potravin (EFSA) přispívají:
 normální tvorbě, činnosti a udržení červených
K
krvinek a hemoglobinu, a tím k normálnímu
přenosu kyslíku v těle (železo, B1, B6, B12)
 tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních
K
cév a k normální činnosti srdce (C, B1)
 snížení únavy a vyčerpání (B1, B6, B12, C,
Ke
kys. listová a kys. pantothenová, niacin, železo)
 normálnímu metabolismu homocysteinu a
K
cholesterolu v krvi, k omezení nárůstu hladiny
glukózy v krvi po jídle (B6, B12, kys. listová, β-glukany)
 normální psychické činnosti a činnosti nervové
K
soustavy (B1, B2 , B6, B12, C, kys. listová, niacin, biotin)
 normální funkci imunitního systému a k ochraně
K
buněk před oxidativním stresem (B6, B12, C,
kys. listová, železo)

NÁŠ TIP:
Kaše je skvělá nasladko (s medem nebo ovocem)
i naslano (s avokádem, sýrem či bylinkami)!

Linie® LifeActive –
kdo si ji oblíbil?
Ženy s aktivním menstruačním cyklem (zvláště při silné
menstruaci), těhotné a kojící ženy (zvyšuje se množství
krve v těle), ti, kdo nemají čas nebo možnost se kvalitně najíst (vysoce vytížení pracovníci, řidiči na cestách…),
těžce fyzicky pracující, aktivně sportující lidé, kuřáci.
Děti od 3 let, které aktivně sportují, nebo jsou jinak
vysoce vytížené. Lidé 50+, lidé se sníženým příjmem
potravy a horším vstřebáváním živin, v rekonvalescenci, po různých zákrocích… Dále vegetariáni, vegani, lidé
s potravinovými intolerancemi, lidé se sníženým vstřebáváním živin při střevních a žaludečních problémech,
dárci krve…

Linie® LifeActive je určena dospělým a dle legislativy dětem od 3 let.
Balení: 500 g (vydrží na 10–16 dní)
Bez příchuti (lze optimálně dochutit dle našich tipů)
Dávkování: 3–5 polévkových lžic do 90–140 ml vody nebo mléka
Další informace k produktu: na www.nutrabona.cz
nebo na facebook.com/nutrabona
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Memorin

®

Pro dobrou paměť, koncentraci
a psychickou výkonnost
32 CÍLENÉ DOPLŇKY STRAVY A ADAPTOGENY

Moderní superantioxidant s 11 účinnými
živinami pro lepší paměť, pohotovost
a soustředění.
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Dobrá paměť je
konkurenční výhoda
V dnešní záplavě informací, nároků na flexibilitu, vysokou
výkonnost a koncentraci, při prodlužujícím se věku…, musí
každý z nás mít mozek, paměť a schopnost rychle reagovat v co nejlepší kondici. V tom nám pomáhají přírodní
látky, které podpoří lepší prokrvení mozku, jeho zásobení
kyslíkem i živinami a tím výrazně zefektivní jeho činnost.
Zlepší se paměť, koncentrace, odolnost, schopnost rychle
reagovat i duševní harmonie. Všechny tyto látky najdete
v Memorinu®.

Účinky
Účinky potvrzené Evropským úřadem pro
bezpečnost potravin (EFSA) přispívají k podpoře:
 ormální činnosti mozku, paměti, odolnosti
n
a výkonnosti (Ginkgo biloba)
 obré psychiky a kognitivní (poznávací)
d
schopnosti (Ginkgo biloba)
 ervové soustavy, duševního zdraví a duševní
n
rovnováhy (Ginkgo biloba vitamín C)
snížení únavy a vyčerpání (vitamín C)

Memorin® –
kdo si ho oblíbil?
Memorin® nejčastěji používají lidé s vysokou psychickou zátěží, s vysokým pracovním vytížením, ti,
kteří se musí maximálně koncentrovat a nesmí udělat chybu (lékaři, piloti, řídící pracovníci, účetní…).
Dále ti, kdo se potřebují něco rychle naučit (studenti
v období zkoušek, herci, ti, co potřebují rychle doplnit jazykové znalosti). A lidé 50+, kteří začínají zapomínat a trpět únavou, a lidé, kteří jsou oslabení, mají
problémy např. zubů, horních cest dýchacích atd.

 chrany tělních buněk před oxidativním
o
stresem (vitamín E)

Memorin® je doplněk stravy s exklusivními bylinnými
extrakty Ginkgo biloba, naringinem, rutinem a Pycnogenolem® z kůry borovice přímořské, které se po generace
používají v tradičním bylinkářství. Jejich účinky jsou podpořeny vysoce kvalitním koenzymem Q10, sójovým lecitinem GMO free, β-karotenem, vitamíny a minerály. Tento
unikátní komplex přírodních látek aktivuje mechanizmy
vedoucí ke zlepšení všech zásadních mentálních funkcí.
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PROČ JE TAK ÚČINNÝ?

Obsah: 50 tobolek

Memorin působí proti příčinám zhoršení
mentálních funkcí a podporuje všechny
základní mechanizmy vedoucí k lepší
paměti, koncentraci a pohotovosti.
Proto ho milují i studenti před zkouškami!

děti dle legislativy od 6 let 1 tobolku denně nebo obden

Dávkování: dospělí 1–2 tobolky denně,
Další informace k produktu: na www.nutrabona.cz
nebo na facebook.com/nutrabona
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Graciela

Pro dostatek energie
a spalování tuků
36 CÍLENÉ DOPLŇKY STRAVY A ADAPTOGENY

®

Stimulant a spalovač tuků se 6 účinnými látkami –
bylinnými extrakty a L-karnitinem pro štíhlé tělo
a spoustu energie.
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Znáte z fyziky: když spálíte
tuk, vznikne energie
Každý z nás se cítí lépe, když má spoustu energie, je výkonný v práci, když je spokojený se svojí postavou. Splnění těchto přání si můžeme usnadnit a urychlit využitím
speciálních přírodních látek z rostlin, které dokáží v těle
„spalovat“ tuky a „vyrábět“ z nich energii. Látky, které nám

Účinky
Účinky potvrzené Evropským úřadem pro
bezpečnost potravin (EFSA) přispívají k podpoře:
s palování tuků (Citrus aurantium, Garcinia
cambogia, Guarana, zelený čaj)
s nížení chuti k jídlu (Citrus aurantium,
Garcinia cambogia, Guarana)
vylučování vody z organizmu (Citrus aurantium)

prospívají hned několikrát, najdete v Graciele®.

normální hladiny cukru v krvi (zelený čaj)

Graciela je vysoce funkční a zároveň šetrný stimulant

 chrany tělních buněk před volnými radikály
o
(zelený čaj)

®

a současně „spalovač“ tuku s originální kombinací šesti

Graciela® –
kdo si ji oblíbil?
Gracielu® nejčastěji používají lidé, kteří chtějí zhubnout, nebo trpí únavou, jsou pracovně přetížení,
řidiči na dlouhých cestách, ti, kterým chybí energie,
nebo lidé, kteří prožívají náročné období (včetně
snižování nadváhy). Graciela® pomáhá při přechodu
na jiný životní režim (např. noční služby). Používají
ji lidé, kteří mají nízký krevní tlak, je jim stále zima,
nedokáží se zahřát… Graciela® se také osvědčila jako
účinná při rekonvalescenci.

aktivních látek, s garantovaným obsahem L-karnitinu, kofeinu a s extrakty z Garcinia cambogia, (60% kyselina hydroxycitrónová-HCA), z Guarany (21 % přírodního kofeinu),
ze zeleného čaje, pomerančovníku Citrus aurantium (95%
Synephrine), které se již po staletí používají v přírodním
léčitelství.

Upozornění: Graciela® je určena pro dospělé.

NÁŠ TIP:
Ke zhubnutí se nejvíc osvědčuje 1 tobolka
ráno a druhá okolo poledne (po obědě).
Víte, že s Gracielou může úbytek váhy při
stejném jídelníčku dělat i několik kilo?
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Nedoporučuje se lidem s vysokým tlakem.
Obsah: 50 tobolek
Dávkování: dospělí 1–2 tobolky denně
Další informace k produktu: na www.nutrabona.cz
nebo na facebook.com/nutrabona
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Bonapur

®

S komplexem 9 přírodních aktivních látek
pro podporu jater a ledvin a šetrnou

Detoxikace jater a ledvin
40 CÍLENÉ DOPLŇKY STRAVY A ADAPTOGENY

vnitřní očistu těla.
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Čistota – půl zdraví
Vše, co se odehrává uvnitř našeho těla, se projeví i navenek. Proto chceme být „čistí, svěží a voňaví“ nejen zvenku,
ale i zevnitř. Z průmyslové stravy, stresu, nedostatku pohybu, nečistot z životního prostředí apod., se v těle tvoří
řada odpadních látek. Když se nahromadí, přetěžují játra
a ledviny, cestují krví a poškozují celý organizmus. Podpořte funkci jater a ledvin, odpadních látek se v těle vytvoří méně a urychlí se jejich odstranění z těla. Játra a ledviny
navíc podpoříme speciální kombinací bylinných extraktů
a vybraných vitamínů.
Bonapur® je nejmodernější šetrný detoxikant se stan-

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

Bonapur® –
kdo si ho oblíbil?
Bonapur® nejčastěji používají lidé, kteří chtějí po-

 etoxikace – pročištění těla (ostropestřec
d
mariánský, chlorela, artyčok, bříza bělokorá)

zvolna a šetrně odstranit z těla škodliviny po pro-

 obré činnosti jater (ostropestřec mariánský,
d
chlorela, bříza bělokorá, artyčok)

bolických problémech – například vysoké hladině

 obré funkce ledvin a močových cest
d
(artyčok, bříza bělokorá)
 ormální činnosti žlučníku (artyčok,
n
ostropestřec mariánský, bříza bělokorá)

dělané nemoci, při redukčním režimu, při metahomocysteinu (vitaminy B6, B12, kyselina listová),
při oslabení jater, žlučníku, ledvin, močových cest.
Dále lidé, kteří chtějí podpořit acidobazickou rovnováhu. Bonapur® je pro všechny, pro něž je důležitá
hygiena uvnitř těla.

 obrého trávení a mikrobiální rovnováhy
d
ve střevech (chlorela, artyčok, ostropestřec
mariánský, bříza bělokorá, zelený čaj)

dardizovanými bylinnými extrakty z chlorely, ostropestřce
mariánského, břízy bělokoré, artyčoku a zeleného čaje,
které se po staletí používají k „čištění“ krve a detoxikaci. Ty
jsou doplněny vitamíny B6, B12, kyselinou listovou a vitamínem E, které jsou cíleny na odstranění odpadních látek
z těla.
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Upozornění: Je určen pro dospělé a děti od 12 let.

NÁŠ TIP:
Bonapur je ideální pomocník při jarní a podzimní
detoxikaci. Na jaře stačí dvě dávky, na podzim
jedna. Ideálně k němu přidejte NutraBonu
Symba pro harmonizaci střev!

Obsah: 62 tobolek
Dávkování: dospělí 2 tobolky denně,
děti dle legislativy od 12 let 1 tobolku
Další informace k produktu: na www.nutrabona.cz
nebo na facebook.com/nutrabona
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Gastronut
Mg Plus

®

Pro dobré trávení
a bezproblémové zažívání
44 CÍLENÉ DOPLŇKY STRAVY A ADAPTOGENY

Sofistikovaný komplex 13 účinných látek
pro dobré trávení a radost z jídla.
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Dobré jídlo je
zážitek a radost
...a dobré zažívání je klíčem k dobrému zdraví. Až 95 %
všech chorob údajně začíná v zažívacím traktu. Problémy
se zažíváním trápí až 80 % lidí. Abychom si mohli dopřát
to, co máme rádi, jídlo si náležitě užili a zároveň abychom
prospěli svému zdraví, musíme se o dobré trávení starat.
V tom nám pomohou přírodní látky, které jsou v Gastronutu® Mg Plus.
Gastronut® Mg Plus je vysoce funkční celek s originálními
patentovanými fosfolipoproteiny, unikátním komplexem

Účinky
Ryc
úči hlý
nek

Účinky potvrzené Evropským úřadem pro
bezpečnost potravin (EFSA) přispívají k podpoře:
 ormálního trávení (kurkuma dlouhá,
n
máta peprná, zeměžluč lékařská)

Gastronut® Mg Plus –
kdo si ho oblíbil?
Gastronut® Mg Plus je oblíbený u lidí, kteří nemají
v pořádku trávení, trpí pocitem plnosti, pálí je v jícnu,
mají pocit hořkosti v ústech, a jiné zažívací problé-

 ormální činnosti zažívacího traktu a střev
n
(máta peprná)

Pomáhá při nárazovém porušení výživových dopo-

 ormální činnosti jater – jaterní lipidy, choleréza
n
(kurkuma dlouhá, máta peprná)

ho stylu (dovolená, změna stravování, hubnutí), při

 ormální činnosti žlučníku (jehlice trnitá,
n
máta peprná)

my. Je vhodný také pro lidi s laktózovou intolerancí.
ručení (Vánoce, Silvestr, oslavy), při změně životnímimořádných stresových situacích. Často ho používají aktivní sportovci, kteří konzumují více bílkovin,
a také lidé ve věku 50+, protože ti hůře tráví.

působí proti nadýmání (máta peprná)

trávicích enzymů (Amyláza, Celuláza, Laktáza, Lipáza, Proteáza, Papain, Bromelain), standardizovanými extrakty
bylin, které se v tradičním bylinkářství používají na lepší
trávení (kurkuma dlouhá, máta peprná, zeměžluč lékařská, jehlice trnitá) a bazickým hořčíkem.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
Gastronut Mg+ si pochvalují i těhotné ženy,
kterým pomáhá s nevolností? Líbí se jim také
velmi nízká cena s ohledem na široké účinky:
Gastronut nahradí hned několik preparátů!
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Obsah: 50 tobolek
Dávkování: dospělí 2–4 tobolky během jídla,
děti dle legislativy od 6–12 let polovinu
Další informace k produktu: na www.nutrabona.cz
nebo na facebook.com/nutrabona
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Gelasilk

®

Exklusivní patentovaný komplex 9 aktivních

Pro dobrý pohyb a krásné
vlasy, nehty a pleť
48 CÍLENÉ DOPLŇKY STRAVY A ADAPTOGENY

látek s kolagenními peptidy pro výživu
a regeneraci kloubů, vazů a šlach,
pro omlazení pleti, husté vlasy a pevné nehty.
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mohli postarat, abychom si mohli užít to, co nás baví, co
máme rádi. Věkem, nemocemi, nadměrnou námahou,
jednostranným zatížením se ale klouby postupně opotřebují, proto se o ně musíme dobře starat. Kvalitní kloubní
živiny jsou nezbytné pro „výstavbu“, ochranu a regeneraci
kloubů, vazů i šlach. Kde je najdete? Ve vyvážené kombinaci jsou v Gelasilku®. Ten obsahuje vše, co vaše klouby
potřebují.
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Zdravé a pružné klouby, vazy, šlachy jsou nezbytné pro po-

Účinky
ná

Snadný pohyb pro
aktivní život

né

Účinky potvrzené Evropským úřadem pro
bezpečnost potravin (EFSA) přispívají k podpoře:
t vorby kolagenu, který je potřebný pro základní
funkce kostí a chrupavek, krevních cév, dásní,
pleti a zubů (vitamin B1 a C)
 držení normálního stavu kostí, vlasů,
u
nehtů a pleti (bór, zinek)
s nížení intenzity zánětu ochranou buněk před
oxidativním stresem (zinek)
 ormální syntézy vitamínu D, který přispívá
n
k normálnímu vstřebávání a využití vápníku
a fosforu pro kosti, zuby a svaly (vitamin B1 a C)

Gelasilk® –
kdo si ho oblíbil?
Gelasilk® nejčastěji používají rekreační i vrcholoví sportovci, mladí sportovci, jejichž tělo ještě není
připraveno na vysokou zátěž, mladí lidé, kteří rychle
rostou, lidé s kloubními problémy, s 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, lidé 50+ a řada dalších.
Gelasilk® je velmi oblíbený mezi těmi, kdo chtějí zlepšit kvalitu vlasů, nehtů a pleti a chtějí vypadat mladší,
než skutečně jsou.

Gelasilk® s chondroitinem žraločího původu obsahuje vysoké množství hodnotných naštěpených kolagenních peptidů se speciálním certifikátem kvality. To jsou hlavní složky
stavební hmoty všech pojivových tkání (kloubů, vazů, šlach,
vlasů, nehtů a pleti i základu kostí). Spolu s dalšími pečlivě
vybranými mikroživinami (L-cystinem, vitamíny a minerály)
tvoří vysoce účinný celek.
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VĚDĚLI JSTE, ŽE…
Gelasilk je skvělý pomocník také pro vaši
krásu? Doplňuje „stavební materiál“ pro
pevnou a hebkou pleť, husté vlasy a pevné
nehty. Je to účinná nutriční kosmetika,
která působí zevnitř.

Obsah: 120 tobolek
Dávkování: Dospělí a děti od 12 let 2–3 tobolky 2× denně
Další informace k produktu: na www.nutrabona.cz
nebo na facebook.com/nutrabona
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Praeostin

®

Minerály pro pevné kosti
a zdravé zuby
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Ojedinělý komplex 14 účinných živin pro pevné
kosti a zuby s nezbytným vitaminem D.
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Zdravé kosti – pevná
opora celého těla

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

Pro silné kosti a pro zdravé zuby je potřeba řada minerálních

 obrého stavu kostí (vitamín D a K1, vápník,
d
hořčík, mangan, zinek)

látek a konkrétních vitamínů, jen známý vápník zdaleka nestačí.

dobrého stavu zubů (vápník, hořčík, vitamín D)

Pokud je těchto živin nedostatek, kosti řídnou a výsledkem je

Praeostin® –
kdo si ho oblíbil?
Praeostin® je důležitým zdrojem minerálních látek
pro všechny. Pravidelně ho užívají ženy s premenstruačním syndromem, v období klimakteria a menopauzy, a také muži, kteří se obávají problémů

osteoporóza, nepohyblivost a postupná ztráta soběstačnosti.

správné tvorby pojivových tkání (mangan, měď)

s prostatou. Je vhodný pro lidi, kteří jsou ohroženi

Zuby jsou křehké, lámou se a častěji se kazí. Tomu můžeme

 držení normálního stavu pleti, vlasů
u
a nehtů (zinek)

Praeostin® se osvědčuje těm, kteří si chtějí prodlou-

předejít, když tělu včas zajistíme dostatek bioaktivních živin. Jejich vyvážený a účinný komplex naleznete v Praeostinu®.

normální pigmentace pokožky a vlasů (měď)

odvápněním kostí, nebo zvýšenou kazivostí zubů.
žit mládí, chtějí mít spoustu energie a vypadat dobře
i ve vyšším věku.

Praeostin® je zdroj nezbytných minerálů, jejichž účinky významně zvyšují nedostatkové vitamíny a některé mikroelementy. Obsahuje několik zdrojů vysoce vstřebatelného vápníku, hořčík, vitamín D3, kyselinu listovou, vitamín K1 a B12, bór, křemík, zinek,
měď, mangan, molybden a navíc sójové isoflavony pro ženy
v menopauze a muže v andropauze. Maximální účinek je dosažen harmonickou kombinací vybraných přírodních látek ve vysokých dávkách. Účinek je cílen přesně tam, kde ho potřebujete.
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NÁŠ TIP:

Upozornění: Není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy.

Ženám s premenstruačním syndromem
doporučujeme Praeostin brát denně,
tak totiž účinkuje nejlépe. Na podporu kostí
užívejte nejlépe dvě tobolky před spaním,
v noci se vápník dobře vstřebává.

Dávkování: 1–2 tobolky denně, těhotné a kojící ženy

Obsah: 120 tobolek
pouze na doporučení lékaře
Další informace k produktu: na www.nutrabona.cz
nebo na facebook.com/nutrabona
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Neurosil

®

Přírodní adaptogeny – 13 aktivních složek

Pro dobrý spánek
a psychickou pohodu
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pro pevné nervy a dobrý spánek, které můžete
užívat dlouhodobě bez vedlejších účinků
i bez rizika závislosti.
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Začněte den
s úsměvem
Pro životní pohodu každého člověka i pro jeho výkonnost
a úspěšnost je nezbytný dobrý spánek a vysoká odolnost
proti stresu. Každý druhý člověk trpí nespavostí. Stres,
který asi zná každý z nás, se podepisuje na celkovém
zdraví, způsobuje až 75 % vážných nemocí. Ideální je pomoc přírodními látkami.
Neurosil využívá a posiluje mechanizmy lidského orga®

nizmu, které vedou ke zklidnění, harmonizaci psychiky
a dobrému spánku přirozenou cestou.
Neurosil účinkuje ve velmi krátké době. Je unikátní svojí
®

komplexností a exklusivními standardizovanými extrakty
z bylin (kozlík lékařský, meduňka lékařská, sibiřský ženšen,
Ginkgo biloba, kakaové boby), L-tryptophanem, sójovým
lecitinem, vitamíny (A, C, E, B 1, B 6, kyselina listová).

Účinky
Ryc
úči hlý
nek

Účinky potvrzené Evropským úřadem pro
bezpečnost potravin (EFSA) přispívají k podpoře:
z lepšení nálady, zklidnění, duševní relaxace
a potlačení stresu (kozlík lékařský, meduňka
lékařská, sibiřský ženšen)

duševního
výkonu, kognitivní schopnosti, lepší
koncentraci a koordinaci (sibiřský ženšen,
Ginkgo biloba)
	
snadného usínání, zmírnění nespavosti
a prohloubení spánku (kozlík lékařský, meduňka
lékařská, vitamín B6)

Neurosil® používají lidé, kteří se přes den chtějí zbavit nervozity, stresu, neklidu, pocitu napětí a nejistoty, k vyrovnání se s nadměrnou psychickou zátěží,
nezdůvodněnými obavami z blížící se akce (zkouška,
přijímací pohovor, veřejné vystupování…), při emočním vypětí (např. ve zkouškovém období). Používají
ho lidé s neklidným spánkem, kteří se v noci nebo
k ránu budí a nemohou znovu usnout. Neurosil®
spánek prohloubí, zkvalitní a vy se probouzíte odpočatí a svěží.

	
dobrých nervů, duševní rovnováhy
a zmírnění úzkostných stavů (kozlík lékařský,
Ginkgo biloba, vitamíny B 6, B 1, kyselina listová)
	
správného krevního oběhu a normálního
krevního tlaku (kozlík lékařský, meduňka
lékařská, Ginkgo biloba)
lepší erekce (sibiřský ženšen)
	
ochrany nervových buněk před poškozením
oxidativním stresem (sibiřský ženšen, meduňka
lékařská, Ginkgo biloba, vitamíny A, C, E)
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Neurosil® –
kdo si ho oblíbil?

Upozornění: Není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy.
Obsah: 50 tobolek
Dávkování: dospělí 1-2 tobolky denně
Další informace k produktu: na www.nutrabona.cz
nebo na facebook.com/nutrabona
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Vědecké základy: na vývoji výrobků Nutra-Bona

se podílel výzkumný tým elitních českých vědců.

Ing. Rudolf Treutner, CSc.

Doc. MUDr. Lubomír Kužela, DrSc.

Doc. Ing. Mojmír Ranný, DrSc.

Prof. RNDr. Miloslav Podhorský, CSc.

Prof. MUDr. Petr Hrabák, DrSc.

Ing. Jiří Sedláček, CSc.

Zakladatel společnosti NUTRA-BONA

Docent vnitřního lékařství na 3. lé-

Vědecký pracovník s výzkumným za-

Je

Přírodovědecké

Ve své vědecké práci se věnoval vlivu

Vědecký pracovník – člen řešitelského

se v rámci vědecké činnosti podílel

kařské fakultě Univerzity Karlovy.

měřením na biologicky aktivní látky

fakulty UK v Praze, obor chemie-

potravy na vznik a rozvoj civilizač-

týmu se zaměřením na problematiku

na

pří-

Odborné a publikační působení

pro výživu. Je “otcem” nových druhů

-biologie. Jako vědecký pracovník

ních chorob, zvláště problematice

biologicky aktivních látek v potravinách.

rodních látek a jejich vlivu na zdra-

realizoval hlavně v oblasti výživy

fosfolipidů a fosfolipoproteinů jako

pracoval v různých oborech potravi-

tukového metabolizmu při vzniku

Je spoluautorem několika Užitných
vzorů z oboru nutraceutik.

dlouholetých

výzkumech

absolventem

ví člověka. Během těchto výzkumů

se zaměřením na léčebnou výživu.

důležitých složek zdravé výživy, kte-

nářské chemie a biochemie. V obdo-

a progresi aterosklerózy, především

vznikly originální světově ojedinělé

Dlouholetý expert Ministerstva zdra-

ré jsou hojně využívány v doplňcích

bí 1990–1994 byl zástupcem vedou-

ve vztahu k ischemické chorobě sr-

stravy Nutra-Bona.

technologie chráněné Úřadem pro

votnictví České republiky pro oblast

cího katedry chemie a prorektorem

deční a výzkumu nemocí zažívacího

patenty a vynálezy České republiky.

dietologie, člen výboru pracovní sku-

ČZU pro vědu a výzkum. Od roku

traktu.

Tyto mimořádné technologie se vyu-

piny pro dietologii Společnosti pro

1994 byl hlavním odborným garan-

žívají výhradně při výrobě produktů

klinickou výživu.

tem společnosti NUTRA-BONA.

NUTRA-BONA.

Ing. Dana Petříková
Odborné zaměření na problematiku biologicky aktivních látek ve výživě, především analytice fosfolipidů
a příbuzných látek. Je spoluautorkou několika Užitných vzorů z oboru
nutraceutik.
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Milí přátelé,
Zdraví máme jen jedno a často ho bereme jako samozřejmost.
Dnes však více než kdy jindy platí, že o něj musíme aktivně pečovat.
Žijeme v hektické době, jíme průmyslově zpracovanou

stravy. Ty se díky své vysoké kvalitě a účinnosti staly sou-

stravu, málo se hýbeme, užíváme různé léky, a proto

částí každodenního života tisíců rodin často i po čtyři

potřebujeme mít ve výživě o to více prospěšných látek.

generace – od prarodičů až po pravnoučata. Doplňky

Řešení je snadné. Velmi významně nám mohou pomoci

stravy NUTRA-BONA užívá také celá naše rodina každý

kvalitní doplňky stravy. Stačí si jen dobře vybrat.

den a osobně vám proto mohu ručit za to, že prémio-

NUTRA-BONA je česká rodinná firma, která vznikla již
v devadesátých letech minulého století a i nadále je tu

„Zdraví je předpokladem všeho“
– Miloš Kopecký
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vá kvalita a bezpečnost našich produktů jsou u nás na
prvním místě.

pro vás. Víte proč si i za tak obrovské konkurence stále

Pokud chcete pečovat o svoji kondici a zdraví i vy, nevá-

držíme své stabilní místo na trhu? Protože víme, co dě-

hejte se na nás obrátit. Rádi se vám budeme individuál-

láme, a dovolujeme si tvrdit, že to děláme dobře. Již přes

ně věnovat a doporučíme produkty, které dlouhodobě

25 let se o vás s láskou staráme a připravujeme doplňky

patří k tomu nejlepšímu, co český trh nabízí.

Ing. Ludmila Treutnerová
ředitelka společnosti NUTRA-BONA s.r.o
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Kontaktuje nás!
	Jste spokojeni s doplňky stravy NUTRA-BONA?
Doporučte je svým přátelům!
	Chcete se podělit o své zkušenosti?
Pošlete nám je a my je zveřejníme.
Vaše zkušenosti pomohou ostatním.
Chcete vědět víc? Ptejte se nás.
	Máte tipy, nápady, připomínky? Napište nám.

Jsme tady vždy pro vás.
NUTRA BONA s. r. o.
Hořejší nábřeží 785/23,
150 00 Praha 5
info@nutrabona.cz
www.nutrabona.cz
+420 725 847 257
+420 608 983 803

