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Objednajte si z ponuky TOP kolekciu výrobkov

AUSTRALIAN BODYCARE®
s *prémiovým abc Tea Tree olejom priamo u dovozcu,
zdravé a užitočné darčeky na zimu

SILA AUSTRÁLSKEJ FLÓRY
pre SVIEŽI VZHĽAD PLETI
jedinečné  hydratačné  ochranné  hojivé SÉRA
s prémiovými esenciami a FYTO zložkami

aj pod stromček pre seba, rodinu, priateľov a získajte:

50+

DARČEK lahodnú čokoládu ako poďakovanie

ilustračné foto

NOVÉ

NOVÉ

pre každého klienta k objednávke nad 20 €

3x TOP darček

hodnotné darčeky na želanie
(vyžrebujeme a zašleme v januári 2023)

27
27x
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NOVINKA 2023 pre 27 klientov

Zubnú pastu Kokos & Zinok

získajú vybraní klienti ZDARMA ako poďakovanie od ABC Poprad.
Budú mať tak možnosť vyskúšať ju výnimočne ako PRVÍ ! (zašleme v januári 2023)

3 verzie - každá vám poskytne veľmi dobré výsledky!
Základnou upokojujúcou a hojivou esenciou ABC gélových sér
sú citlivo vybrané jedinečné zložky prémiového Tea Tree oleja.

 ABC Pleťové sérum  30 ml

NÁŠ TIP

 T282  10,00 € / 8,50 €
ideálne na ochranu
+ kyselina hyaluronová, vit. B5 / zvláčňuje suchú a napnutú pleť
každej pokožky
 ABC Sérum proti akné  30 ml  T283  10,00 € / 8,50 €  NOVÉ
+ zinok, niacínamid (vit. B3) / uzatvára póry, tlmí začervenanie
 ABC Sérum na spomalenie starnutia  30 ml  T286 10,00 € / 8,50 €  NOVÉ
+ peptidy, antioxidanty, kofeín, vit. B5 / vyživuje bledú pleť 50+, znižuje viditeľnosť vrások

SÉRUM používajte pár minút pred aplikáciou pleťového krému, alebo aj samostatne podľa potreby.
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44

KRÁSNA  PRIRODZENÁ  ZDRAVÁ PLEŤ
s prémiovými esenciami

a FYTO zložkami

ho

jivé

ochranné - hojivé - regeneračné zložky

na ďasná, jazyk,
hrdlo, sliznice

 Pleťový hydratačný krém  50 ml  T280  12,40 € / 9,90 €
Výberové prírodné zložky, vhodné pre ženy aj mužov,
zjemňujú každú pleť a chránia pred vetrom i mrazom.
 Pleťový mycí gél  100 ml  T244  10,80 € / 8,80 €
Určený pre každý typ pleti, najmä pre zmiešanú.
Prirodzene a účinne umyje pleť a zanechá ju vláčnu.
 Pleťová voda  150 ml  T299  9,30 € / 7,30 €
Je obľúbená pre použitie na uzatvorenie pórov, na hojenie,
upokojenie od vyrážok, ale aj u pánov na citlivú pleť po holení.
 Hojivá antibakteriálna tyčinka  9 ml  T290  7,60 € / 6,50 €
Rýchlo zahojí pľuzgieriky, vyrážky a iné poškodenia.

 regeneračn
é

Majte vaše ZUBY SILNÉ a ZDRAVÉ

NOVINKA

TIP na darček 1

 hy
drat
ačné

abc BOX Face Care 4 v 1
+++ 40,10 € / 29,90 €

NÁŠ TIP
účinné čistenie, hojenie,
ochrana ďasien, zubov a slizníc

 ochranné

 Pleťová maska a píling 2v1
 100 ml  T222  14,35 € / 10,95 €
Jemné vyhladenie a obnova povrchu pleti
v 1 kroku. Stačí použiť 1x za týždeň. Q
Vyskúšajte !
Vitamín C podporuje tvorbu kolagénu a elastínu,
zjemňuje pigmenty a zjednocuje tón každej pleti.

 ABC pure Tea Tree Oil *premium

 Pleťový hydratačný krém Lemon

 viď   50 ml  T280-L  12,45 € / 9,95 €
 Pleťový mycí gél Lemon
 viď   100 ml  T244-L  14,35 € / 10,95 €
 NOVINKA  Hojivá antibakteriálna tyčinka Lemon
 viď   9 ml  T290-L  8,95 € / 7,50 €
Bráni pred škvrnami na pleti po vyrážkach.

 Ústny Gél na ďasná a jazyk

NÁŠ TIP
na obnovu, zjemnenie,
ochranu i hojenie
každej pokožky

 30 ml  T202  13,95 € / 11,95 €
- 100% olej z austrálskeho čajovníka
- originálna kvalita spracovania oleja
- každá šarža je neustále certifikovaná
Už jediná kvapka tohto jedinečného a vzácneho oleja tlmí bolesť, dezinfikuje nie len povrch kože, hojí poranenia, afty, popáleniny a pľuzgiere, tlmí bolesti uší, uľavuje pri nádche, osviežuje
vzduch, prekrvuje pokožku pri kúpeli a zbavuje ju baktérií.

 50 ml  T277  uvádzacia cena 10,95 €
Správny doplnok pre vaše ústa na zmiernenie príznakov:
- krvácanie ďasien, zápal, paradentóza, zápach
- kvasinkové infekcie, pľuzgiere, boľavé ďasná
- sucho v ústach, kovová chuť na jazyku
Bez obsahu alkoholu.
 Zubná pasta Fresh Mint
 75 ml  T275  6,96 € / 5,90 €
Obľúbená gélová pasta s hojivými a sviežimi prírodnými
zložkami odstraňuje povlak, bráni tvorbe zápachu,
zubného kameňa, tlmí podráždenie ďasien,
krvácanie a hojí paradentózu.
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DOPRAJTE SVOJMU TELU PRIRODZENÚ DÁVKU TERAPIE
pre pružnosť kože a sviežosť mysle
 blahodarný účinok, úľava od svrbenia, pálenia, šupiniek, začervenania
 čistia, hoja, obnovujú zdravú pokožku a dodajú pružnosť
 udržiavajú povrch hladký, zdravý a príjemne svieži

 Hygienický Krém na nohy  100 ml  T248  11,30 € / 8,90 €
Ľahký krém príjemne zvláčni pokožku nôh, chráni
pred vznikom prasklín, šírením baktérií a zápachom.
 Výživný Krém na päty  100 ml  T247  12,15 € / 9,50 €
Účinný na suché aj poškodené päty, intenzívne zmäkčuje
kožu, vyživuje do hĺbky a bráni vzniku boľavých prasklín.
 Svieži Sprej na nohy, antiperspirant
 150 ml  T246  10,60 € / 8,60 €
Používajte navrch, medzi a pod prsty nôh. Získajte ochranu
pred zaparením, zápachom, množením baktérií a plesní.
Hygiena + sviežosť aj pre vaše topánky. 

 Tyčinka na kurie oká
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 9 ml  T245  10,90 € / 7,90 €
Zmäkčuje zatvrdnutie,
tlmí bolesť na prstoch.
 Nechtový regenerátor
 10 ml  T249  11,98 € / 9,- €
Výživa a ochrana pre
suché nechty a lôžka.

 Výživný Krém na ruky

vytvorí
ochrannú
bariéru 
 Suchý Krém proti poteniu a zapareniu
 100 ml  T285  13,80 € / 10,99 €
Na problematické miesta chúlostivých
záhybov tela. Chráni vnútorné stehná
pred červenaním z trenia, medzi a pod
prstami nôh. Vytvorí ochrannú bariéru
pred bolesťou a zaparením.

 100 ml  T287  10,85 € / 8,85 €
Účinné krémy s prírodnými živinami so vzácnych
esencií doprajú príjemný zážitok ženám aj mužom.
3 varianty s TTO / +semienka, +Mint, +Lemon (vit. C)
Potešte seba
 Intenzívny krém na ruky a telo
a svojich
 100 ml  T288  10,05 € / 8,05 €
blízkych 
Výborne hojí veľmi suché miesta kože, ktoré svrbia alebo
sa olupujú. Zmierňuje poškodenia a zvláčňuje jej povrch.
obľúbenou
 Jemný Telový skrášľujúci olej
dvojicou
 80 ml  T212  11,55 € / 8,95 €
na zimu.
Olivový lipid s esenciou Tea Tree v mandľovom oleji.
Jedinečná kombinácia na zjemnenie pokožky, zmiernenie
vrások, jaziev, strií a pod. Blahodarný aj pre deti do kúpeľa.
 Telové hydratačné a hojivé mlieko
 500 ml (viď str. 9)  T255  21,20 € / 18,20 €
Tekuté antibakteriálne a regeneračné mydlo

TIP na darček 2
na ruky a telo  500 ml  T250  15,35 € / 12,95 €
+
36,55
€
/
29,€
 
3 varianty s TTO / čistý, +Mint, +Lemon (viď web)
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PREVENCIA a ZDRAVIE V ZIME

RIEŠENIE pre KOMBINOVANÚ POKOŽKU
Pupienky, čierne bodky, kombinovaná pokožka TELA?

pre intímny komfort a pohodlie

3 účinné produkty na SUCHÚ kožu aj pupienky...

od

vytv

or

ou

Prirodzene zlepší prekrvenie
a vzhľad pokožky.
ené prír

+ „Lekárnička

vo fľaštičke“
doma
i na cestách

+ BONUS
 ABC pure Tea Tree Oil *premium

 10 ml  T 201  6,32 € / 5,32 €
100% prírodný antiseptický, antimykotický olej z mladých
lístkov austrálskeho čajovníka. Dezinfikuje, tlmí bolesť, hojí
a regeneruje poranené, zapálené, popálené, hnisajúce a poškodené tkanivo (ranka, pľuzgier, afta, opar, otlak, záder,
panarícium, vyrážka, vírusové bradavičky, atď.).
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 prirodzená denná
 5x7 ml  T216  8,59 € / 6,90 €
Úľava pri ťažkostiach ako je suchosť, svrbenie,
hygiena intímnej oblasti
výtoky. Výrazne eliminuje nežiaduce baktérie,
 prevencia suchosti,
plesne, aj po ATB liečbe, zvlhčuje a obnovuje
svrbenia, podráždenia
flóru intímneho prostredia.
 Denný Intim gél
 eliminujú nežiaduce baktérie
 100 ml  T217  10,90 € / 8,90 €
Prirodzená hygiena pre intímnu oblasť po kúpaní, toalete,
pri menštruácii, na hojenie poškodení zvonka.
 Svieži Intímny dezodorant
 Intímny mycí gél  200 ml  T215  8,80 € / 6,90 €
 100 ml  T219  8,20 € / 5,90 €
S vyváženým pH a kyselinou mliečnou, s výťažkom zo slivky
Určený proti nežiaducemu zápachu, svrbeniu
Kakadu a vit. C.
alebo podráždeniu v intímnej oblasti. Pachy môžu vznikať
v dôsledku menštruácie, potenia, inkontinencie, atď.
 Zvlhčujúci gél  100 ml  T218  9,90 € / 7,90 €
Prírodný lubrikačný gél pre zachovanie komfortu a intímneho
Má upokojujúci účinok aj na pokožku po holení. Rýchle
pohodlia s dlhotrvajúcim účinkom.
osvieženie môžete využiť viackrát počas dňa.

NOVINKA

 Femigel - vaginálny gél

Tip na prevenciu v zime:
 preplachovaním ústnej dutiny
(1 kv. /10 ml vody) predídete častým
zápalom hrdla a infekciám v ústach
 pridaním 5 -10 kvapiek do kúpeľa
(k objemu vody) dosiahnete zdravé
a hrejivé prekrvenie s aromaterapiou
 kvapkou na vreckovke, vankúši, dosiahnete
príjemný relaxačný a liečbu podporujúci účinok pri nádche.

Odborníkmi odporúčaný ako antiseptický doplnok
do dezinfekčného roztoku na ruky, aj plochy. 

TIP na darček 3 s BONUSOM
abc BOX Body Care

++  39,67 € / 25,95 €
 Sprchový gél  200 ml  T204  8,70 € / 7,50 €
Prirodzene antibakteriálny, hojivý, zaceľujúci povrch
pokožky + ranky, s vyšším obsahom oleja Tea Tree.
 Telové hydratačné mlieko  200 ml  T209  12,25 € / 9,95 €
Obľúbené upokojujúce mlieko na ošetrovanie pokožky,
najmä suchej alebo poškodenej. Výborne sa vstrebáva,
upokojí svrbenie, spevní a prekrví ju do hĺbky.
Bráni šíreniu mikróbov. Masážou uvoľní aj svaly po námahe.
 Semienkový Telový píling  200 ml  T270  12,40 € / 9,90 €
Príjemný mycí gél so škrupinkami jemne odstráni odumreté
kožné bunky a vyhladí drsné miesta. Pomáha čistiť škvrny
a čierne bodky. Prirodzene zlepší prekrvenie a vzhľad pokožky.
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HLADKÉ a BEZPEČNÉ HOLENIE

praktické pre mužov aj ženy

 pre bezpečnosť
vašich znamienok

PRUŽNOSŤ  LESK  KONDÍCIA VLASOV
komfort v starostlivosti o vlasovú pokožku
s jedinečným Tasmánskym korením
 pre suchú i mastnú pokožku
 regenerujú vlasy a hoja pokožku
 riešia lupiny, svrbenie, chrasty
 s najjemnejším olejom
Tea Tree
a
esenciami
 Vlasový šampón proti lupinám, svrbeniu,
chrastám  250 ml  T232  8,60 € / 6,90 €
 Kúra na úpravu pokožky hlavy
 150 ml  T230  14,00 € / 11,90 €
 Kondicionér na suché vlasy
 250 ml  T240  8,30 € / 6,60 €

 Upokojujúci Balzam po holení

 100 ml  T260  8,80 € / 6,80 €
Eliminuje podráždenie, hojí ranky a začervenania vďaka
obsahu jedinečného austrálskeho oleja s Tasmánskym
korením.
 Číry Gél na holenie  200 ml  T265  8,80 € / 6,50 €
Priehľadný holiaci gél pre bezpečnosť vašich znamienok,
pre tlmenie vzniku červených škvŕn a hladké oholenie
bez podráždenia.
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 Hojivá antibakteriálna tyčinka
 T290-3B  3 x 9 ml  cena pre stáleho zákazníka 17,90 € !
Obľúbená tyčinka s unikátnymi esenciálnymi zložkami rýchlo
upokojí, dezinfikuje a hojí rôzne poškodenia na pokožke
(vyrážky, pľuzgieriky, herpesy, zápaly okolo nechtov a iné).

TIP na darček 4
abc BOX Hair Care

++  30,90 € / 24,- €
EKONOMICKÉ
BALENIA

 VYUŽITE VÝHODNÉ
EKONOMICKÉ BALENIE
A ROZDEĽTE DARČEK
V RODINE A PRIATEĽOM.

Vlasový šampón proti lupinám
 500 ml  T233  15,30 € / 12,80 €
Vlasový šampón s esenciou Lemon
proti lupinám a škvrnám s vit. C
 500 ml  T233-L  15,65 € / 12,80 €

ponuka z terra série
* VČASNÁ OCHRANA aj OŠETRENIE
vlasov pred okolitými parazitmi.
LIMITOVANÚ VLASOVÚ SÉRIU PROTI VŠIAM
nájdete na webe.
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STRATA VLASOV alebo OBJEMU ?
získajte späť svoje vlasy s Hair Loss,
pre odolnosť
a hustotu

 Vlasový šampón na objem a rast
 250 ml  T235  10,85 € / 8,85 €
Bráni vypadávaniu vlasov.
 Kondicionér na jemné vlasy
 250 ml  T237  12,80 € / 9,90 €
Prírodné aktíva dodajú vlhkosť suchým a poškodeným vlasom.
 Sérum proti vypadávaniu vlasov a na podporu ich rastu
 100 ml  T236  16,99 € / 13,99 €
Jedinečná kombinácia prírodných zložiek vytvára na pokožke
optimálne podmienky na rast a pevnosť od korienkov.
 Sprej na objem vlasov, aj proti úbytku
 150 ml  T234  11,40 € / 8,90 €
Zlepšuje objem a silu jemných vlasov.

PREVENCIA v rovnováhe imunity a nervového systému
bezpečná OCHRANA pre telo
účinná REKONVALESCENCIA
OTA* ETA* EPA* DHA stabilizované Omega 3 *prémiové

Verzia 1: Lyprinol®
prémiové Omega 3 / Perna canaliculus

TIP na darček 5

abc BOX Hair Loss
++  40,64 € / 30,64 €

Je určený pre dlhodobejšie užívanie pri problémoch
s bolesťami a hybnosťou kĺbov, astme, bronchitíde, artritíde,
zápaloch tkanív (koža, svaly, žily, cievy, atď.), ako aj pri aktívnom
športe k riešeniu skrátenia času bolesti, svalovice a podobne.
Lyprinol je prirodzenou podporou zdravia vo výžive, určený
pre rýchlejšiu regeneráciu tkanív aj po operácii. V nižšom
dávkovaní (1-2 kps denne) je odporúčaný pre zlepšenie
kondície, k ochrane a prevencii pred zápalmi v tele.
Vhodný pre dospelých aj deti od 3 rokov.

Výhodná cena pri
kúpe od dvoch kusov
á 22,95 € / ks
(T600-2, T610-2)

Nenašli ste v katalógu svoj obľúbený produkt? Pre viac výrobkov s ponukou v ZIME navštívte náš e-shop!
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www.australian-bodycare.sk  www.liecivaZem.sk  www.lyprinol.sk
www.TeaTreeOil.sk  www.australskycajovnik.sk  www.femigel.sk
Registrujte sa u NÁS a získavajte výhody, odmeny a poďakovania aj počas roka, priamo od dovozcu
© AUSTRALIAN BODYCARE TM, Poprad, 1995 - 2022

Verzia 2v1: Lyprinol® Advanced
prémiové Omega 3 / Perna canaliculus + Krill + Astaxantín
Má synergický a tým rýchlejší účinok už pri 1-2 kapsuliach
denne, vhodný pri akútnych zápalových prejavoch tela (pľúca,
žily, svaly,..) a pohybového aparátu. Pri periodickom užívaní
predídete nepríjemným prejavom prirodzenou cestou.

 Lyprinol  60 kps  T600  27,79 € / 24,79 €
 Lyprinol Advanced  60 kps  T610  27,79 € / 24,79 €
TM
Dovozca pre SR © Australian Bodycare , Karpatská 15, 058 01 Poprad
e-mail:
info@australian-bodycare.sk
a distributér
tel.: 052/772 44 54, 0907 906 906

Nájdete aj v LEKÁRNI

Aký očakávaný prínos môže mať užívanie
Lyprinolu ako mediátora zápalových fáz
pri podpore liečby ?

KOMFORT l VITALITA l POHODLIE
STABILIZOVANÝ MORSKÝ LIPIDOVÝ EXTRAKT

Optimálny doplnok výživy na podporu
zdravia a zlepšenie stavu organizmu
celkove, najmä popri liečbe zápalov kĺbov,
ciev a dýchacích ciest.

Prírodná stimulácia pre telo unavené zápalom
Téma Covid-19 s jeho mutáciami sa opäť objavuje, aj keď sa zdá už obnosená ako
obľúbené šaty. Je možné, že sa neodhodláte hneď prečítať si novší článok, zameraný
na liečbu tohto novodobého vírusového ochorenia, ale pre tých, ktorých tento problém
naďalej zaujíma, ponúkame pozoruhodný výsledok výskumu vedeckého tímu z Inštitútu
Karolinska na Univerzite v Štokholme.
Pacientom, ktorí mali nasadenú štandardnú liečbu po
infikovaní covidom, začali podávať ako doplnkovú podpornú
liečbu výberový extrakt oleja z mušlí. Vychádzali z niekoľkých
známych faktov.
Po prvé, infekcia koronavírusom znamená akútny respiračný
syndróm, ktorý vyvoláva odpoveď imunitného systému - tzv.
„cytokínovú búrku“, častokrát so závažným zápalom pľúc
hlavne u ľudí s oslabenou imunitou a u starších ľudí. Po
druhé, zápal pľúc sa môže rozšíriť až do systémového zápalu
a do akútneho respiračného zlyhania (SARS-CoV-2), ktoré je
hlavnou príčinou závažných komplikácií, často aj úmrtnosti
a vyskytuje sa v 15-29 % prípadov. Po tretie, je známe, že
zápal sa zhoršuje starnutím, čo môže byť dôvodom, prečo sú
covidom 19 menej postihnutí mladí ľudia.
Oficiálne sú klasifikované tri stupne tohto ochorenia, teda
počiatočná mierna infekcia, druhé štádium s preukázaným
pľúcnym postihnutím a hypoxiou alebo bez nej a tretie je
ťažké štádium s hyperzápalom pľúc. Na vyliečenie každého
štádia choroby je dôležité včasné aktívne riešenie zápalu
spolu s podporou výživy lipidovými omega-3 ako ochranou
pred šírením zápalu v tele, aj pred následnými očakávanými
komplikáciami.

Špeciálne stabilizované lipidové nenasýtené omega-3 mastné
kyseliny, ktoré sa prirodzene nachádzajú v novozélandskej
mušli Perna canaliculus, sú známe ako doplnok výživy pod
názvom Lyprinol. Sú vyhľadávané pri zápalových ochoreniach
ako je artritída, astma, srdcovo-cievne ochorenia, ku ktorým
patrí aj vysoký cholesterol, zápaly žíl, tiež pri Alzheimerovej
chorobe a niektorých typoch rakoviny. Odborníkmi sú
odporúčané počas pooperačnej a športovej rekonvalescencie
pre rýchlejšie hojenie poškodení tkaniva a svalov. Pri ochrane
pred zápalmi a popri konvenčnej liečbe zápalu býva lipidový
doplnok až prekvapivo účinný.
Pre túto vlastnosť siahli vedci po omega-3 aj pri liečbe
pacientov, trpiacich na covid a tých, ktorí mali po vyliečení
naďalej ťažkosti s dýchaním. Výsledky sú veľmi sľubné, vedci sa
pripravujú na rozsiahlejšie štúdie.
Veríme, že podávanie stabilizovaných omega-3 kyselín
z morských lipidov ako doplnku k dennej výžive bude
znamenať pre pacientov lepší priebeh liečby a regenerácie po
vyliečení ťažkého štádia tohto ochorenia.
Výber z publikácie od Karolina Institude Stockholm, Švédsko.
January 2021 / Frontiers in Physiology / www.frontiersin.org
Spracovala Ing. J. Beláková.
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Mastné kyseliny
v boji proti zápalovým ochoreniam
ETA* EPA* OTA* DHA - mimoriadne cenný lipidový komplex
Lyprinol® je patentovaný výťažok morských lipidov z tela
lastúrnika - slávky novozélandskej (Perna canalicullus), ktorý
podľa austrálskych, japonských a novozélandských vedcov
(napr. Dr. Henryho Bettsa z reumatologického laboratória
v Austrálii) obsahuje jedinečné mastné kyseliny s výrazným
protizápalovým účinkom. Obsahuje aj karotenoidy, ktoré
chránia organizmus pred oxidačným stresom.
Pre pôvodných obyvateľov Nového Zélandu - Maorov je
slávka novozélandská s lastúrou so zeleným lemom hlavnou
zložkou potravy. Už celé stáročia im poskytuje bohatý
zdroj bielkovín, minerálov, vitamínov a mimoriadne cennej
eikosatetraénovej mastnej kyseliny (ETA) - špeciálnej substancie
zo skupiny polynenasýtených omega-3 mastných kyselín,
ktoré blahodarne pôsobia na ľudský organizmus. Tieto látky sú
súčasťou účinného koncentrátu vo forme želatínových toboliek.
Vďaka svojej jedinečnej technológii je tento mimoriadne
stabilizovaný produkt odlišný od bežne dostupných omega-3
mastných kyselín na trhu a pochádza z najčistejších,
kontrolovaných zdrojov morskej vody Nového Zélandu.
„Súčasťou boja proti vlne nárastu srdcovo-cievnych ochorení
je zameranie sa odborníkov na vysvetlenie fungovania zápalu
a následnej príčiny chorôb srdca, diabetes, Alzheimerovej
choroby a tiež najobávanejšej hrozby - rakoviny. Problém nastáva
vtedy, keď zápalový proces pretrváva a stane sa chronickým.
Extrakt lipidovej frakcie mušle neobsahuje proteíny a je bezpečný
aj pre ľudí alergických na mäkkýše.“
Prof. G. M. Halpern MD, PHD
Univerzita medicíny a výživy v Kalifornii a Hong Kongu
„Lyprinol® je unikátny prírodný produkt. Je bezpečný aj pri
dlhodobom užívaní, neovplyvňuje normálne funkcie organizmu
a má gastroprotektívny efekt, zatiaľ čo väčšina protizápalových
liekov poškodzuje žalúdok. Je až neuveriteľne účinný pri
zápalových stavoch v organizme.“
Prof. farmakológie M. W. Whitehouse
konzultant pre výskum liečiv

Zápal je reakcia organizmu na poškodenie jeho buniek
a tkanív. „Môžu ho vyvolať mechanické, chemické,
výživové alebo biologické faktory. Ide o najstarší obranný
mechanizmus,“ uvádza MUDr. Eva Lapšanská, PhD.,
z Ambulancie klinickej imunológie a alergológie. „Jeho
úlohou je likvidácia, zriedenie alebo vylúčenie škodliviny
z tela a oprava poškodeného tkaniva. V dôsledku zápalu sa
však rozvíja aj celé spektrum ochorení - od cievnych, až po
ochorenia pohybového aparátu. Účinnými v boji proti zápalu
sú aj jedinečné polynenasýtené mastné kyseliny.“
„Spoločným menovateľom v boji proti zápalovým
ochoreniam (napr. osteoartritída, reumatoidná artritída
alebo astma) je kyselina arachidónová, ktorá patrí do skupiny
omega-6 mastných kyselín a vzniká z kyseliny linolovej.
Štrukturálne podobné kyseline arachidónovej sú aj omega-3
polynenasýtené mastné kyseliny. Ľudský organizmus je
schopný vyprodukovať všetky mastné kyseliny, s výnimkou
kyseliny linolovej (LA-6-omega) a kyseliny alfa-linolénovej
(ALA-3-omega). Obe sú potrebné na rast a obnovu buniek,
ale aj na tvorbu ďalších mastných kyselín, preto ich nazývame
esenciálne mastné kyseliny. Mali by sme ich prijímať v strave.
Omega-3 aj omega-6 mastné kyseliny sú významnými
zložkami bunkových membrán a prekurzormi viacerých látok
v organizme. Napríklad takých, ktoré sa podieľajú na regulácii
krvného tlaku a v zápalových procesoch. Omega-3 mastné
kyseliny majú protizápalový účinok, čo môže byť dôležité
z hľadiska rôznych ochorení.“
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Vysokočistý a STABILIZOVANÝ lipidový komplex
unikátna kombinácia extra omega -3 mastných kyselín

Proti bolestiam kĺbov a svalov, pre zdravie ciev, pľúc, pokožky...

