
CHOROBA AKO PROBLÉM DUŠE
A STANICA TVOJHO TEĽA

VYLIEČIŤ NEVYLIEČITEĽNÉ
 DUCHOVNÉ PRÍČINY, DIAGNÓZY, PRÍRODNÉ

 PRODUKTY NA MIERU, AFIRMÁCIE - VYLIEČENIE.

AJ ŠŤASTIE SA STÁVA
REALITOU
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PREČO SME CHORÍ?

 LENIVÍ ĽUDIA ČAKAJÚ NA POMOC A OPATERU 
DRUHÝCH A STAROSTLIVOSŤ

O ZDRAVIE NECHÁVAJÚ NA ICH BEDRÁCH.

 PRACOVITÍ ĽUDIA SI CHCÚ POMÔCŤ SAMI,
 CHCÚ POZNAŤ PRÍČINY SVOJICH CHORÔB, LEN

 NIE VŽDY VEDIA, AKO TO UROBIŤ. HLAVNE PRE NICH 
ZAČÍNAM PÍSAŤ SVOJE KNIHY.

 RADÍM IM ZAMYSLIEŤ SA NAD JEDNOU
 STAROU VÝCHODNOU MÚDROSŤOU, KTORÁ

 HOVORÍ: „TEN, KTO NIČ NEROBÍ, NEUSPOKOJUJE PRE-
DOVŠETKÝM SVOJE

 POTREBY“. PRETO NEDÁVAJTE
 ĽAHKOMYSELNE SVOJ VLASTNÝ ŽIVOT DO

 RÚK CUDZIEHO ČLOVEKA – ŽIVOT A ZDRAVIE
 JE TO NAJCENNEJŠIE, ČO MÁME.
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Skúsenosti terapeutov vychádzajúcich pri spomínanej liečbe z mojich poznatkov ukázali, 
že tieto psychické príčiny súhlasia v 90-95% prípadov.

Našou najhlavnejšou prioritou je, priatelia, aby všetko, čo si nájdete na našej stránke, vš-
etky zdravotné či duševné problémy a spôsoby ako ich liečiť, bola pravda.

Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše. Ak ochorie duša, ochorie aj telo.

 NAJDÔLEŽITEJŠÍ POCIT NA SVETE JE BYŤ SÁM SO SEBOU V MIERI ... Vaše telo je len 
obrazom toho, ako sa cítite vo vnútri. POCITY VŽDY OVPLYVŇUJÚ VAŠE TELO A TO ZASE 
OVPLYVŇUJE VAŠE POCITY. SÚ JEDNÝM.

DUCHOVNÉ PRÍČINY CHORÔB
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Keď skrývame svoje pocity, trpia naše telo vredmi, bolesťami hlavy,
 rakovinou, nádory, atď.

 
“ŽIVOT ČLOVEKA JE TAKÝ, AKÝ SI HO JEHO MYŠLIENKY urobia.”

 Marcus Aurélius

 Naše telo je vzácny dar. Dáva možnosť vývoja a ponúka všetky chute života.

 Keď máme dostatok priaznivých energií, sme šťastní, zdraví a vitálni.
 Ich absencia sa zrkadlí do chorôb. Často nám zdravotné ťažkosti
 spôsobujú negatívne energie či emócie ako strach, nedostatok

 sebalásky, smútok, zlomyseľnosť, krutosť, nenávisť alebo pripútanosť.
 Choroba nás vlastne upozorňuje na to, že nesprávne žijeme, myslíme,

 konáme alebo pristupujeme k sebe samému.

1.závisť, 2.nenávisť, 3.krivda, 4.zloba, 5.ľútosť,
6.strach a stres alebo 7.trápenie sa za iných.

Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, potom za všetky následky 
nesú sami zodpovednosť.

 Ani zďaleka za to nie je zodpovedná len kvalita našej stravy.

Všetkých tisíc diagnóz, ktoré poznáme, vznikajú vždy vtedy, keď sa trápi
 ľudská duša. Neexistuje zdravá duša a choré telo tak, ako chorá duša a zdravé telo! 

Naše telo je súhrn inteligentných buniek, ktoré reagujú na každú našu myšlienku, poc-
it, podráždenie. Vtedy v organizme vzniká akési „búšenie energie“, vibračný nesúlad do 
konkrétneho miesta, ktoré energeticky vibruje na podobnej úrovni a dochádza k ochore-
niu alebo oslabeniu tohto orgánu. Telo nám tak prostredníctvom ochorení a bolestí uka-

zuje „ohniská“. Vtedy prichádza čas na zamyslenie v čom povoliť (v článku uvedené),
alebo sa emocionálne menej angažovať.
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PREČO SME TAKÍ CITLIVÍ?

 KAŽDÝ ORGÁN V TELE MÁ OKREM SVOJHO
 FYZIOLOGICKÉHO POSLANIA AJ DUCHOVNÚ DIMENZIU.

Najväčšiu moc má komunikácia o pocitoch. Ľudia sa medzi sebou bavia o iných osobách, 
o veciach, o situáciách. To ale nič nevyrieši v mojom vnútri.

My sa máme zaujímať o vlastné pocity z ľudí, o pocite z vecí a o pocite zo situácií. Pocit 
je pretavená vonkajšia realita našej duše. Keď hovoríme o pocitoch, dostávame zo seba 
nánosy a sme schopní zo seba vytiahnuť veci, ktoré nás niekde v hĺbke tlačili, ba až dusili.
Komunikáciou o pocitoch sa tieto veci dajú nájsť pomerne ľahko a čo je hlavne – uvoľniť. 
Keď vám príde zlá myšlienka, síce na ňu po chvíli zabudnete, ale ona sa nestratila, je vo 
vás a pracuje. Napíšte si na papier akýkoľvek negatívny problém, tým sa ho zrieknite 
a môžete ho definitívne spáliť (fyzicky necháte papier zhorieť, ale aj mentálne v seba 

ukončite túto tému). Je to cesta, ako začať s poriadkom v sebe.

  Pripomínam Františka z Assisi, ktorý hovoril:
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„Bože, daj mi pokojnú myseľ, aby som prijal veci, ktoré zmeniť nemôžem. Daj mi silu, 
aby som zmenil veci, ktoré zmeniť môžem. A daj mi múdrosť, aby som rozlíšil jedno 

od druhého.“

Z krivdy a hlavne ľútosti je najviac rakoviny.

 Čo sme, to vyžarujeme. Ak sme v pohode,
tá z nás vyžaruje a stretávame tiež pohodových ľudí.

 Na to, aby došlo k akémukoľvek prejavu na fyzickej
 úrovni, musíme hľadať nesúlad i v tej duchovnej.

 Jedine vtedy sa problému dokážeme zbaviť RAZ A NAVŽDY!

 DIAGNÓZY

Informácia:
 Postupným rozširovaním textov máme pre vás
 pripravený komplexný a najucelenejší program

všemožných diagnóz, duchovných príčin, špeciálnych
 prírodných produktov „ušitých na mieru“ a programu odblokovania.
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Artróza

Je všeobecné označenie kĺbových porúch, bolestí a deformácií.

Poruchy môžu byť na kĺboch malých i veľkých kostí i chrbtice. Ale toto označenie, ani 
súčasná liečba neurčuje príčinu, ani spôsob odstránenia. Problematická je aj doba 
vznikania, ktorá trvá roky, a doba liečby, ktorá trvá ešte dlhšie. Teda skôr nám ukazuje, čo 
bolo zanedbané, ale pri bolestiach možno od pomoci pôsobením na konkrétne orgány. 
Obvykle vždy v tom lietajú obličky, ale podľa jednotlivých kĺbov sa do hry zapájajú ďalšie 
orgány. Predovšetkým neúcta k sebe. Predsa iba hlupák sa stravuje tak, že to má vážne 
následky, zaobchádza so sebou tak, že na to doplatí

Pri bolestiach kĺbov palca u ruky sa jedná o pľúca, ukazovák je hrubé črevo, prostredník, 
prstenník a malíček sú žily, srdce a tenké črevo.

Liečenie: Problémy zápalové v pohybovom aparáte riešia Schindeleho minerály ale aj 
Mumio, taktiež POLYARTRITÍDA kapsule 150 kapsúl 23.-€

Duševná príčina: Pocit, že ma nikto nemá rád. Kritika, nenávisť.

Pozitívne tvrdenie (afirmácia): Som ochotný mať sa rád a byť so sebou spokojný.

Bolesťou v bedrách

Sa nezbavíte totálnej protéze bedrového kĺbu.

Zbavíte sa jej liečením pečene, žlčníka a žlčovodov a rozpustením žlčníkového blata, 
piesku a kamienkov. Veľmi dôležitá záležitosť je aj stav močových ciest a mechúra, práve 
ten sa veľmi podpisuje na stave bedier, podobne ako žlčník.

Liečenie: Ayurvédsky čaj-Varuna, Sibírska huba Čaga

Duševná príčina: Vina. Ustrnutie v problémoch minulosti a túžba mať od všetkého pokoj.

Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa minulosti. Som slobodný, aby som mohol s láskou 
v srdci postupovať vpred. Teším sa z každého dňa.

Problém s bedrovým kĺbom je jednoznačne záležitosť žlčníka.

Liečenie žlčníka neznamená ho odrezať! Ak už k tej endoprotéze došlo, nehnevajte sa na 
chirurga. Ten len zachraňuje, čo spackal jeho kolega internista... Nie. Spackal to výživár. 
Všetky chrupky potrebujú živiny spolu s kolagénom a ten sa tvorí iba pri prítomnosti 
vitamínu C a D. To v nadmerne varenej výžive nenájdeš. Strava má mať 1/*2 surovú, 
1/3 varenú, zvyšok tekutiny!
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Liečenie: Sibírska huba Čaga, HEPAN protect, Mumio, Schindeleho minerály – zeolit, 
balzam Zázrak Chaš, balzam Čagy

Možná príčina: Nesú telo v dokonalej rovnováhe. Stimulujú pohyb vpred.

Pozitívne tvrdenie: Teším sa z každého dňa.

Bolesti v kolenách

Sú buď od kľačania na kukurici či hrachu, alebo od niečoho iného: obličiek, močového 
mechúra, pečene, žlčníka, pankreasu alebo žalúdka.

Vždy je možné bezpečne rozoznať, od ktorého konkrétneho orgánu to je. Predovšetkým 
od tých potravín, ktoré tvoria veľa kyseliny močovej za súčasného nedostatku tekutín. 
Mäsá na večeru sú nevhodné už nepiješ toľko, aby si v noci 7x nešiel na vycikanie sa, aby 
si sa toho zbavil - ukladá sa kyselina močová do kĺbov kolien a bedrových, vydiera ich a 
vzniká veľmi bolestivá artritída a artróza vlastnou hlúposťou ! - neúctivým správaním sa 
voči sebe! a nie, ako mi povedala má obvodní údržbářka, že od veku. “Ale pani doktorka,” 
skoro som sa vydesil, “veď je mi ešte len tridsaťpäť!” “No a čo, veď to majú aj mladší” 
zdôvodnila mi vekovú diagnózu. Pred takýmto zdôvodnením som kapituloval a potom 
som sa zmohol už len na jedinú otázku: “A ako to, že ma bolí pravé koleno a ľavé nie 
a obe sú rovnako staré?” Chvíľu na mňa pozerala ako na niečo škaredé a zrejme hľadala 
zodpovedajúce vysvetlenie, až ho našla: “Nebuďte drzý!” Bolesť prešla, keď bolo koleno 
asi o dva mesiace staršie. Bolo to od pečene. O kolená sa okrem žlčníka ešte delí pečeň 
a slezina.

Liečenie: Sibírska huba Čaga, HEPAN protect, Mumio, Schindeleho minerály – zeolit, 
Balzam Čagy

Možná príčina: Predstavuje hrdosť a ego. Akúkoľvek bolesť považujem za príznak viny – 
vina si vždy hľadá trest a trest bolí. Chronické bolesti pochádzajú z chronickej viny, často 
ukrytej tak hlboko, že o nej už dávno nevieme Je treba odpustiť tým, ktorý za krivdou 
stoja ale hlavne sebe a s láskou ku vlastnej bytosti. Vina je úplne neužitočný pocit.

Pozitívne tvrdenie: Som pružný a prispôsobivý. S láskou si odpúšťam a zbavujem sa 
všetkej viny. Nemá pre mňa význam.
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U chrbtice
 
Možná príčina: Predstavuje životnú oporu. Viem, že život mi je vždy oporou.

Liečenie chrbta: Komplexne od základu účinkuje Mumio a Schindeleho minerály. Z 
balzamov je najlepšie  Biele mumio balzam, Čaga balzam, Zázrak Chaš balzam,  Muravivit 
balzam z Ruska.

Bedrová

Možná príčina: Pocit viny. Ustrnutie v problémoch minulosti.

Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa minulosti. Som slobodný. S láskou v srdci postupujem 
vpred.

Hrudná

Možná príčina: Nedostatok citovej opory. Pocit, že ma nikto nemá rád.

Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný.

Krížová a kostrč

Možná príčina: Strach z peňazí. Nedostatok finančnej podpory.

Pozitívne tvrdenie: Všetko, čo potrebujem, vždy dostanem. Som v bezpečí.

Krčná

Možná príčina: Odmietanie vidieť druhú stránku problému. Tvrdošijnosť a nepružnosť.

Pozitívne tvrdenie: Pružne a ľahko vidím všetky stránky problému. Som v bezpečí.

Zakrivená

Možná príčina: Strach a snaha lipnúť na starých myšlienkach. Nedôvera v život. 
Nedostatok mravnej čistoty.

Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa všetkého strachu. Verím v správny chod života. Viem, že 
život je tu pre mňa. S láskou stojím rovno a vzpriamene.Je to už trochu komplikovanejšie, 
každý stavec má prepojenie na jednotlivé orgány a ich funkcie.
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Nemyslím, že knižka od bylinkárov by mala zasahovať až do týchto detailov, a tak pri 
artróze chrbtice, ale aj pri iných problémoch s ňou je vhodné navštíviť špecialistu. Ktorí 
si s tým nevedia rady. Nezrádzajme nádej trpiacich, riešenia hľadajú u nás, u prírodných 
zdrojov. LEKÁR nespojuje choroby, ako následok nesprávnej výživy. Vedia o tom 2 pr.y ! 
Česť výnimkám.

A čo je to chrípka? Nech je to ktorýkoľvek kmeň, máte neusporiadané obličky a do toho 
príde bacil, vírus. Po obličkách pokračuje močový mechúr. Celá chrbtica je problémom 
močového mechúra. Chrbtica nebolí.. To sú omyly, ktoré medicína produkuje, aby 
nemusela akceptovať energetické súvislosti v tele.

Liečenie: Malavit-tinkt Rusko, Fermentovaný tek. včelí peľ, Ayurvéda čaj Varuna

Možné príčiny: Priveľa udalosti naraz. Psychický chaos. Drobné krivdy. Pozor na 
presvedčenie typu: „Každý rok chytím v zime chrípku.., či nádchu“, a pod.

Pozitívne tvrdenie: Dovolím svojej mysli, aby sa uvoľnila a uzmierila. Všade vo mne aj 
v mojom okolí vládne čistota a harmónia.

Členok

Vonkajšie sú močové cesty a vnútorné zas tie obličky. Veľký kĺb pod palcom patrí slinivke. 
A prsty na nohách od palca k malíčku ovplyvňujú pankreas, pečeň, žalúdok, žlčník 
a močový mechúr.

Liečenie: Čaga sibírska huba-tinkt., Aurvéda čaj-Varuna

Možná príčina: Predstavuje pohyblivosť a smer.

Pozitívne tvrdenie: Ľahko sa pohybujem vpred životom.

Infarkty myokardu

Nie sú chorobou srdca, ale žil. Lenže chudák srdce.

A somár stravník a jeho kuchár, ktorí to ignorujú, že sa od teplom poškodených tukov 
upchávajú cievy až sval nedostane výživu a odumiera – infarkt!
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Liečenie: Na vyčistenie ciev SIDERITIS–(doplňujeme), ALKAMIN, LYMFOTON, Medvedí 
cesnak tink.

Možná príčina: Srdce predstavuje centrum lásky a bezpečia.

Pozitívne tvrdenie: Moje srdce bije v rytme lásky.

Pozitívne tvrdenie: Cítim sa bezpečne, lebo viem, že v mojom živote sa dejú iba správne 
veci.

Kŕčové žily

Nie sú “žilovým” problémom.

To len na žilách v určitých miestach sa demonštrujú problémy iných orgánov, najčastejšie 
pečene.

Kŕčových žíl sa nezbavíte odoperovaním a keď, tak len krátkodobo. Vráti sa. Je potrebné liečiť 
iné orgány, pozri vyššie. Predovšetkým liečiť hlavu, aby nepripaľovala a inak nepoškodzovala 
tuky nadmerným teplom, vo výžive bol dostatok vitamínu P a C-komplex, Rutín.. aspoň 7 
základných zložiek - tie spevňujú cievnu stenu. Ak je dostatok netvoria sa vyduté - kŕčové žily.

Liečenie: Divoký Ľan-Ľaničník, Včelý peľ ferm. tek., Medvedí cesnak tinkt., Sibírska huba 
Čaga tinkt., Rakytníkový olej Altaj Rusko, Pijavica balzam.

Kolená

Patria väčšinou pečeni, žalúdku, slinivke a žlčníku, okrem už spomínaných obličiek 
a močového mechúra

Prišla mi do bylinárstva pani, najprv sa obzerala po regáloch akoby niečo hľadala, a potom 
sa opýtala: “Nemáte niečo na kĺby? Veľmi ma bolí, doktor povedal, že je to artróza a že 
sa s tým nedá nič robiť. Ramená a kolená. Spomenul som si na to, čo som vám povedal 
v predchádzajúcom odseku, a spýtal sa na jej žalúdok a črevá. “To nemám dobré” priznala, “a 
tiež trpím zápchou, občas, ale už dlho a zvykla som si a dá sa s tým žiť. Teraz som tu ale kvôli 
kĺbom.” Mal som chvíľu čas a tak som jej vysvetľoval vzťah medzi zažívaním a orgánmi ktoré 
ho riadia, a kĺbmi kolien a ramien. Potom pochopila, že v skutočnosti neprišla kvôli kĺbom, 
ale zlému tráveniu, s ktorým sa za tie roky naučila žiť, ale tým problém nevyriešila a jej telo 
ju k nejakému riešeniu raz rovnako dotlačilo. Odniesla si bylinky na pečeň a pankreas. To na 
pečeň je správne ale iba vtedy ak bude dostatočne zásobovať telo tekutinami.
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Ak je tekutín dosť, kyselina močová nekryštalizuje ale pomocou pečene premieňa sa na
súčasť moču. Pri prebytku tekutín vyciká. Ale čo vyciká ak má málo tekutín? Kockový cukor?

Liečenie: Rakytníkový olej z Altaju a Ruská Čaga tinkt., Altajské Mumio

Možná príčina: Veľa hrdosti a ega a málo pokory. Pocit, že ma nikto nemá
rád. Kritika, nenávisť.

Pozitívne tvrdenie: Som pružný a prispôsobivý. Som ochotný mať sa rád a byť so sebou 
spokojný. S láskou hľadím na svoje okolie.

Krvný tlak vysoký

Nie je spôsobený len srdcom a žilami.

Tlak je ovplyvnený tiež pečeňou (horná) a obličkami (dolný). Srdce a žily tlaku ale trpí, pri 
vysokom tlaku ako inak.

Liečenie: Medvedí cesnak-tinkt., Divoký Ľan Ľaničník, HYPER T+T (dopisuje sa), Egyptská 
rasca 250ml. (Černuška siata)

Možná príčina: Dlhodobo nevyriešený citový problém.

Pozitívne tvrdenie: S radosťou sa zbavujem minulosti. Som uzmierený.

Krvný tlak nízky

Nie je spôsobený len srdcom a žilami.

Liečenie: Víno, káva, Guarana, triptofan

Možná príčina: Málo lásky v detstve. Prehra. Pocit, že nič nemá význam,
pretože sa to aj tak nepodarí.

Pozitívne tvrdenie: Som ochotný žiť vo večne harmonickej prítomnosti.

Kurie oká nie sú od malých topánok, mávajú je totiž aj ľudia s kvalitnou obuvou alebo 
chodiaca v sandáloch či boso. Sú od HPV vírusov.

 Liečenie: ANTI V 100 tabliet, 100 kapsúl.
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Lakeť

Je keď vynecháme úrazy, záležitosť čriev, rovnako ako ramená. Pri nohách je od bedrových 
kĺbov odvodzovaný vzťah ku žlčníku a močovým cestám.

Liečenie: Sibírska huba Čaga tinkt., Ivan čaj – Vrbovka úzkolistá.

Možná príčina: Predstavuje zmenu a prijímanie nových životných
skúseností.

Pozitívne tvrdenie: Ľahko sa prispôsobujem novým skúsenostiam , smerom a zmenám.

Lámavé a štiepivé nechty

Predstavujú ochranu.

Nie sú len z nedostatku minerálov. Signalizujú poruchu obličiek. Obličky sú zodpovedné aj 
za stav vlasov. Bohužiaľ oprava štiepiacich sa nechtov trvá dlho, tiež pol roka. Takže už sa mi 
stalo, že nedočkavá pacientka mi prišla povedať: “Cez štyri mesiace ste do mňa lial tie svoje 
hnusné čaje, a nič sa nezlepšilo. Potom som sa na vás vykašľala a ono sa to za mesiac spravilo 
samo, nič neviete! “Možno mala pravdu, pretože vlasy a nechty sú keratín predovšetkým 
a kolagén a na ich tvorbu potrebujeme VITAMIN – C a
kolagén - koža, huspeniny, tlačenka, kolienka.

Liečenie: SCHINDELEHO MINERÁLY, NOSPOR, KOLAGÉN+ KURKUMA.

Lupienka a iné dermatózy

Nie sú chorobou kože. To sa len na koži prejavuje priotrávenie človeka a zlá funkcia čistiacich 
orgánov. V prípade zanesených čriev, bez zvyškovej výživy s nadbytkom sacharidov a 
nedostatku surovej zeleniny a inej vlákniny zo semien je vhodné PSYLIUM. Musí sa liečiť 
zvnútra a mazanie mastičiek na koži je len doplnok, ktorý má dôležitosť snáď len ako 
pochybné kozmetikum. Však to tiež pomáha ako pri vani vrátka. Infekčné dermatózy

Liečenie: (mykózy –  NOSPOR) Hnisavé  NEEM.

Možná príčina: Strach, že mi niekto ublíži. Umŕtvovanie zmyslov a ega.
Odmietanie prijať zodpovednosť za vlastné city.

Pozitívne tvrdenie: Žijem preto, aby som sa radoval zo života. Zaslúžim si v živote to najlepšie. 
Mám sa rád.
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Malé mozgové príhody a “mŕtvica” nie sú chorobou mozgu. Sú chorobou 
vedomia.

Je to problém krehkých žíl a mozog to len “odnáša”. Kuchári a stravníci nevedia, že krehkosť 
ciev spôsobuje nadbytok teplom poškodených tukov omega 6 za súčasného nedostatku 
teplom nepoškodenej omega 3 tuku. A nedostatku P vitamínu. Príčinou je nevyvážená 
výživa. Týchto dôležitých zložiek je extrémne málo a extrémne veľa sacharidov a teplom 
poškodených tukov ! ! ! ! ! !

Liečenie: Ginko Biloba, Altajský Rakytníkový olej, Divoký Ľan-Ľaničník, Medvedí cesnak, 
granátové jablko.

Nádchy sú zavinené rovnakým problémom, že sa nenosí šál. Spôsobuje rhinovírus 
ktorý sa aktivuje iba vtedy ak telo má málo (L) Se, Zn, vit. C- komplex a Déčka.

Možná príčina: Niečo alebo niekoho som niekde nezvládol, scvrkli sa mi obličky ... Ja by 
som mal hľadať, čo kde mám nevyriešené a tým sa mi vyrieši problém s nádchou. Vždy 
to znamená hľadanie cesty v sebe. Ak mi tečie z nosa, sú to obličky, ktoré naznačujú, že 
nejakú informáciu alebo človeka event., sme nezvládli.

Keď dušička začne strádať, orgány jeden za druhým postupne vypovedajú službu, alebo 
zhoršujú svoju aktivitu. Žlčník a pečeň sú tzv. lapačmi všetkých našich zážitkových 
problémov.

Liečenie: Výborne účinkuje Malavit, tinktúra z Ruska, ktorá ani neštípe. A nadbytok 
sacharidov.

Opuchy členkov nie sú od námahy nôh. Predstavujú zábrany a stagnáciu v citovej 
oblasti. Sú od obličiek, močových ciest, od srdca a žíl. Vplyv srdca sa viac prejavuje v lete, 
vplyv obličiek prevažuje v zime, ale vždy je potrebné liečiť oba orgány, aby spľasli nohy.

Liečenie: LECITÍN – MAGNÉZIUM, Medvedí cesnak tinkt., KARNITÍN, DRASLÍK. Mg laktát 
s Ginkom.

Možná príčina: Čoho alebo koho sa nechcete zbaviť?

Pozitívne tvrdenie: Rád sa zbavujem všetkého minulého. Je to bezpečné. Som slobodný.
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Paradentóza nie je od veku, ako mi hovoril ten môj lekár a ukazoval na rádoby 
žartovný obrázok s motívom “Proti veku nie je lieku!” Iste ste si všimli, že parodontózou 
trpia aj mladí ľudia, a že to teda len tým vekom nebude. Pre Tvoju vzdelanosť - para dont 
- vedľa zuba - para dont óza - zápal zubných lôžok a okostice.

Liečenie: Malavit-protizápalový, antibakterialny roztok-50ml, Sibírska zubná pasta bez 
flóru!

Možná príčina: Hnev na vlastnú nerozhodnosť. Od slov ďaleko k činom. Pozitívne 
tvrdenie: Som so sebou spokojný. Vždy sa rozhodujem správne.

Pečeň ďalšou poverou je to, že môže byť zlá len od alkoholu.

Ak niekomu diagnostikujem zlú pečeň, často sa dozviem “to bude omyl, ja nepijem” 
a dotyčný (-á) len demonštruje, že nevie, že pečeň je len taká, aká nám nadelili predkovia, 
ak sme si ich nejakými jedy nezničili sami, prípadne s láskavým prispením medicíny. 
A pritom poznáme pijanmi s relatívne zdravými pečeňou zrovna ako abstinentov 
s pečeňou „nadranc“.

Choroby pečene Vírusy A,B,C,D,E,F - hepatitídy - zápalové. Teplom poškodené 
tuky, vírusy aj E-B, alkohol a nadmerné množstvo sacharidov musí pečeň veľmi pracne 
a namáhavo pretvoriť na tuky spolu tvoria bahno v žlčníku a to zahusťovaním sa pretvorí 
na “kamene” - konkrementy. Jedy zvyškové agrochemikálie z cereálií a ryže, priemyselne 
pestovanej zeleniny. Vždy všetko dôkladne namočiť do roztoku Jedlej sódy aj mäso 
a dôkladne vyprať, vyumývať.

Liečenie: Sibírska huba Čaga tink. a HEPAN protect, Egyptská rasca olej 250ml.

Možná príčina: Sídlo hnevu a primitívnych emócii. Neustále sťažnosti a nadávky. Pocit, 
že ste zlí.

Pozitívne tvrdenie: Poznám iba lásku, pokoj a radosť.
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Praskanie žil a podliatiny

Roznášajú radosť do života.
 
Nie je to z prebytku cholesterolu. Je to naopak z jeho nedostatku, a spravíte to okrem 
iného práve konzumáciou vajec, ak na ne máte chuť, alebo kožou z pečené hydiny, aj 
keď to znie ako opak toho, čo nám tvrdí biela medicína. (Dodatok) Hustý - nežiadúci 
dlhoreťazcový cholesterol to je ten teplom poškodený - oxidovaný ako 4 ročná smradľavá 
bravčová masť. Pevnosť cievnej steny nie je daná tukmi ale dostatkom vitamínu P, ten je 
najdôležitejší pre pružnosť ciev. Ak je dostatok vit. P a C-komplex, pečeň vyrobí dostatok 
lecitínu a elastínu. Cievy nepraskajú, iba v maternici pri menzese - je riadené hormonálne. 
To nejedna nepozná sama seba a robí sprostosti a sú hašterivé 1. x, 2.x o 2 týždne neskôr 
na začiatku ovulácie zvládli by aj 20 chlapov ak by mohli a nemali zábrany. 1-2 dni pred 
potrebujú kolík 3 - 5 x denne a vtedy Ťa pochváli.

Liečenie: Divoký Ľan-Ľaničník, Pijavicový balzam 200ml – krč.žily, Včelí med s rutínom

Pozitívne tvrdenie: Napĺňa ma radosť. Prúdi mnou pri každom údere srdca.

Tečie mi z nosa 

Ak mi tečie z nosa, sú to obličky, ktoré naznačujú, že nejakú informáciu alebo človeka 
event., sme nezvládli.

Liečenie: Ferment. tekutý Včelí peľ, Čaga tekutá na vnút. použ., Malavit tinkt. antib. roztok 
– neštipľavá tinktúra plná esencii,, kvapkať do nosa (Rusko).

Možná príčina: Problémy s prostatou (huba Maitake, Ferment. tekutý Včelí peľ) 
nasvedčujú neusporiadaný vzťah v rodine. Niečo alebo niekoho som niekde nezvládol, 
scvrkli sa mi obličky ... Ja by som mal hľadať, čo kde mám nevyriešené a tým sa mi vyrieši 
problém s nádchou. Vždy to znamená hľadanie cesty v sebe.

Pozitívne tvrdenie: S veľkou dôverou v seba nachádzam cestu a silu a harmonizujem 
svoje vzťahy v láske a pochopení.

Keď dušička začne strádať, orgány jeden za druhým postupne vypovedajú službu, alebo 
zhoršujú svoju aktivitu. Žlčník a pečeň sú tzv. lapačmi všetkých našich zážitkových 
problémov.
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Tenisový lakeť

Nie je od námahy, ani pracovnej, ani športovej.

Znamená to len, že nie sú v poriadku črevá. Ale námaha to môže ešte zhoršiť, 
prirodzene. Lakeť vnútorné, to je bližšie k telu, je ovplyvňovaný tenkým črevom 
a dvanástnikom, (čo je stále tenké črevo, ale ktosi v Anglicku kdesi na pitevni túto 
časť, ktorá tvorí prechod medzi žalúdkom a vlastným črevom kedysi zmeral a nameral 
rovných dvanásť palcov; odtiaľ meno), a lakeť vonkajšie, to je ten čo sa do neho vždy 
buchnete, má na starosti tiež črevo, ale hrubé. A aby to nebolo také jednoduché, teda 
vedzte, že ak vlastníte “tenisák” na pravom lakti, potom sa do hry zapojili viac pečeň 
a žlčník prípadne žlčovody u tých, čo už žlčník nemajú. Ľavá strana je viac ovplyvnená 
pankreasom, takže väčší výskyt môže byť u cukrárov a porúch sa stolicou, prípadne 
u hemoroidov. Tzv. Tenisový lakeť nemá nič spoločné s vyššie vymenovaným a ani 
s lakťom. Je to zápal úponov svalstva ovládajúcich pohyb prstov ! ! ! Najčastejšie ukazováka 
a prostredníka. Menej často úpony vretenového svalu umožňujúceho vytáčanie dlane 
von a dnu.

Liečivé produkty: ČAGA tek. – sibírska huba, balzam Biele mumio, balzam Čaga,  Muravivit 
– mravčí jed - jazvečí tuk 

Možná príčina: Vnútorný nepokoj. Potreba dlhodobejších problémov rozriešiť a stráviť.

Trieslová prietrž 

Nie je spôsobená len fyzickou námahou, mnoho ľudí sa namáha a prietrž má len malá 
časť z nich, ale väčšinou povolí v mieste, kadiaľ prebieha meridián pečene a obličiek (L) 
Čaga – sib. huba. Keď sa pozriem na pár ľudí, ktorých poznám a majú trieslovinovú kýlu, 
vždy tam nájdem väčšie či menšie poruchu pečene alebo obličiek, poprípade slinivky či 
žalúdka. Je mi to až trápne, že podľa mňa za veľa vecí môžu tieto orgány, ale poznám také, 
čo vinu za všetko dávajú chrbtici a tiež im to prechádza. Čím je asi daná pevnosť svalstva? 
Dostatkom cukrov či tukov azda ? Nie tak náhodou dostatkom bryndze, kozieho syra, 
tvarohu, tvrdých syrov a veľkým množstvom strukovín ?

Liečenie: SPEVNENIE SPOJIVOVÝCH TKANÍV a HIRNEOLA + ALKAMIN sú výborné! 
Mumio, Schindeleho minerály

Možná príčina: Roztržky, napätie, váha povinnosti a zodpovednosti.
Nesprávne smerované tvorivé vyjadrenie.

Pozitívne tvrdenie: Moja myseľ je láskavá a harmonická. Mám sa rád a som so sebou 
spokojný. Môžem byť sám sebou.
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Ulceróza, inak vredová choroba

Vredy žalúdočné a dvanástnikové:
 
Veľmi často problém na dvanástniku, nie je od nervov, ako sa nám občas laická medicína 
snaží nahovoriť. Je od zlej funkcie pečene, a ich partnera žlčníka, a to najmä na jar. 
Nadbytok sacharidov vo večeri premnožuje Helikobakter pylori a ten nahlodá sliznice 12-
níka a spôsobuje vredovú chorobu. Kuchár, čo pchá zemiaky, ryžu, cestoviny, múky a iné 
sacharidy do večere - trávi rodinu tým, že takou výživou nepodporuje zdravie stravníkov 
ale patogény v nich. Ostatné je otázkou času kedy vredy, kedy rakovina z pripálených 
tukov ! Zato jesenné vredy sú od rovnako zlej funkcie pankreasu. Je samozrejme možno 
ešte variant, že pankreas s pečeňou sú na tom už tak zle, že nerozoznajú ročné obdobia 
a hnevajú sa priebežne. (Tých prípadov pribúda takmer kvadraticky, hlupáci čo sa 
nestarajú o seba ale o plný bachor.) Vredovej choroby dvanástnika neliečime krupicovú 
kašu s mliekom a mliečnou diétou, ako mi naordinoval ten MUDr, čo som k nemu chodil. 
Ak nejakú kašu, potom jedine z ovsených vločiek, a je vhodnejšie, keď je vodová než 
s mliekom. Potom ale len ľahké jedlá, radšej zeleninová, ale najlepšie je si diétu vyskúšať 
v zmysle “jem to, čo mi robí dobre.” Krupicová kaša je ťažké zúfalstvo, od toho, kto ju 
naordinoval, (a znamená to len, že svojej profesii nerozumie,) aj pre toho kto ju zjedol. 
Bolesť dokáže stlmiť malá Plzeň. Čaje sú jasné, budú to tie na pečeň a žlčník alebo na 
pankreas, prípadne oboje, čo je väčšinou lepšie. Je vhodné ich doplniť skorocelom, ktorý 
pomáha hojiť sliznicu, prípadne repíkom, alebo pri dobrej znášanlivosti aj harmančekom.

Liečenie: Rakytníkový olej Altajský! a taktiež GASTROOPTIMAL nás zbaví vredov žalúdku 
aj 12 -ka, ale nie našej hlúposti !

Možná príčina: Strach. Silné presvedčenie, že nemáte žiadnu hodnotu. Čo vás zožiera?

Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný. Som uzmierený.
Som pokojný, všetko je v poriadku.

Vredová choroba

Nie je spôsobená ani baktériou Helicobacter pylori, ako sa nám snažia nahovoriť niektorí 
ďalší lekári. Táto baktéria je bežnou súčasťou našej črevnej mikroflóry, kde sa vyskytuje 
v malom množstve. V črevách je bytostne dôležitá, ale v 12-ku nesmie byť ! Pokiaľ dôjde 
k zhoršeniu funkcií pečene či pankreasu, alebo zvýšený prísun sacharidov večer nežiadúci, 
potom sa zákonite zmení aj kyslosť či zásaditosť (acidobázická reakcia) na slizniciach 
a zmení sa zloženie mikroflóry.
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Helicobacter sa premnoží, pretože vznikne pre neho vhodné životné prostredie, ktoré 
je súčasne ale nevhodné pre sliznicu dvanástnika. Preto dôjde k poškodeniu sliznice 
toho istého, a premnoženie Helicobacter je len sprievodným javom, ktorý ale ani zďaleka 
nie je prvotnou príčinou. Prvou príčinou je sprostá hlava ktorá sa nenaučila rešpektovať 
skutočné potreby tela. Prepcháva ho škodlivinami a nedopraje potrebné ! Liečenie 
vredových chorôb pomocou bizmutu je už odskúšané veterinárnej medicíne asi štyridsať 
rokov, a v niektorých krajinách sa bizmutom liečila prasiatka. Úspešne a je známe, že aj 
niektorí lekári ešte v nedávnej dobe tento prvok používali v humánnej liečbe so slovami: 
“Je to síce zastaraná záležitosť, ale funguje to.” Najrýchlejšie zaberá: na raňajky lalok 
s viaczrnným chlebom dôkladne rozhryzeným najesť sa do sýta a večer 1 surový zemiak 
o veľkosti vajíčka nastrúhaný zjesť nič viac ! ľahnúť do postele skôr a výdatne do vyčerpania 
pomilovať sa a spíte ako Dudok ! POTOM

Liečenie: Rakytníkový olej Altaj, Čaga sib. huba tinkt., Céder olej so živicou.

Možná príčina: Strach. Silné presvedčenie, že nemáte žiadnu hodnotu. Čo vás zožiera?

Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný. Som uzmierený.
Som pokojný, všetko je v poriadku.

Zápaly mandlí

Liečenie: Malavit antib. tinkt. Rusko, Licepa, Neem aj Polyartritída pomôže.

Nevyliečite ich tým, že ich vytrhnete. Treba normalizovať funkciu pečene a pankreasu, 
tým sa normalizuje kyslosť či zásaditosť slizníc a streptokok, či stafylokok nebude mať 
vhodné prostredie pre svoju existenciu a sám sa z mandlí stratí. To je pravda, ale odkiaľ 
vziať zásady, keď všetky sacharidy sú kyselinami, tuky sú mastné kyseliny, mäsá a iné 
bielkoviny tvoria kyselinu močovú. To ľudské telo má byť kúzelník, keď kuchtík všetko 
pokašle kyselinami a to ešte očakáva pochvalu, lebo to je chutné??! To radšej ostať hladný 
! Z toho majú úžitok obaja a neublížia si ako extrémne kyselinotvornou výživou ! A treba 
zápaly riešiť, vylúčiť tepelne upravený slnečnicový olej.

Súčasne je potrebné povzbudiť funkciu obličiek. Tie netreba povzbudzovať, nutné je veľa 
piť, v tomto prípade - 4-6 litrov, ony vedia potom čo majú robiť. Ale bez dostatku tekutín 
to nie je možné ! ! ! !

Po antibiotikách síce menej odolný streptokok zdochne, ale ten odolnejší predsa len 
v nejakom počte prežije a ak ste súčasne neliečili prostredie, potom sa znovu vykultivujú 
do plného počtu. Lenže už vzdoruje antibiotikám!!! Pokiaľ mu potom tie mandle predsa 
len uštipnite, potom sa jednoducho presťahuje na ktorékoľvek iné miesto v tele.
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Najčastejšie obličky, srdce a klky tenkého čreva potom je z toho AKNÉ ! A máte ďalší 
problém. Ale nikdy nie je na závadu obmedziť, alebo ešte lepšie zastaviť prísun sacharidov, 
ktorými sa ten streptokok alebo zlatý stafylokok a podobní prevíti vyživujú. My ich živíme. 
Ak je vo výžive dostatok Tymianu, Pamajoránu (oregano), (Koreniny pre zdravie) surového 
cesnaku, ZINOK a SELÉN z pšeničných klíčkov a skorocelu, C-vit. zo šípok – C-komplex, 
Kiwi, Aceroly, Kapustovitých, patogény nemajú šancu celé desaťročia, ledaže ich kŕmite 
večer sacharidmi - keď ich už telo nechce, s “radosťou” ich zúžitkujú patogény na svoje 
premnoženie - premorenie !

Možná príčina: Strach. Potláčané emócie a tvorivosť.

Pozitívne tvrdenie: Moje dobro prúdi bez prekážok. Svojimprostredníctvom vyjadrujem 
myšlienky pochádzajúce od Boha. Som uzmierený.

Zápästný kĺb

Symbolizuje pohyb a uvoľnenosť.

Liečenie: Muravivit, Čudo chaš balzam, Čaga balzam. Výborne účinkuje Biele mumio 
balzam.

Na malíčkovej strane je to tenké črevo, pľúca, na palcovej strane, bližšie chrbta ruky, hrubé 
črevo. To, čo sa označuje ako “karpálny tunel” - zápal šľachového tunela je od nedostatku 
tekutiny v ňom - maziva kolagén I. typu ako následok nedostatku vitamínu C, iba za jeho 
dostatku.

Pozitívne tvrdenie: Všetky svoje životné skúsenosti ľahko zvládam s láskou a múdrosťou.

Žalúdok a hrubé črevo

Sú kontrolované strachom. „Zažíva myšlienky“.

Liečenie: Rakytníkový olej Altaj, Čaga sibírska huba tinkt., Mumio, Včelí peľ ferm. tek, sa 
tvorí. .....sú to kardiovaskulárne záležitosti.

Cez meridián hrubého čreva nás môže bolieť rameno.

Možná príčina: Keď sa mi začína objavovať nejaký problém s hrubým črevom – hemoroidy, 
zápchy, atď., potrebujem si uvedomiť svoj strach. Čoho sa bojím??:) Nejaký duševný 
problém neviem „stráviť“. takto: strach sa prejavuje zvieraním žalúdka a to má vplyv aj na 
iné orgány. Strach vám ťahá krk – aj sa hovorí, že strachom mu zovrelo hrdlo.

Pozitívne tvrdenie: Ľahko a prirodzene zažívam Život.
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Zuby

Predstavujú rozhodnutie.

Kazenie zubov a tvorba “hnisavých vačkov”, chobotov v ďasnách, je spôsobovaná kvalitou 
funkcie vnútorných orgánov - žalúdka a zložiek výživy podporujúcich imunitu. Tieto 
funkcie sa u starších ľudí postupne obmedzujú a spomaľujú, preto tá povera o veku. 
Množstvo starších ľudí však na paradentózu ani ďalšie zubné problémy netrpia, pretože 
ich vnútorné orgány dokážu fungovať a “vzdorovať veku”, a naopak, aj mladší orgány môžu 
byť choré či inak zle funkčné a sú tu problémy u “mladších zubov”. Takže rezáky sa môžu 
kaziť od premnoženej patogénnej flóry ústnej dutiny obličiek a močového mechúra (L) 
Himaláj čaj VARUNA, za očné zuby môžu pečeň so žlčníkom, predstoličky sú ovplyvnené 
pankreasom a žalúdkom, stoličky ovládajú pľúca a hrubé črevo a zuby múdrosti majú 
v správe srdce s tenkým črevom - to je prepojené iba z hľadiska nervových signálov.

Liečenie: Enzým komplex Tachyon 120tbl.,  Malavit tinkt., Lipofág enzým komplex, Mumio.

Možná príčina: Dlhotrvajúca nerozhodnosť. Neschopnosť analyzovať myšlienky a robiť 
príslušné rozhodnutia.

Žily, srdcovocievny systém.

Roznášajú radosť zo života.

Pozitívne tvrdenie: Napĺňa ma radosť. Prúdi mnou pri každom údere srdca.

Liečenie: Divoký ľan – Ľaničník, Medvedí cesnak - tinkt., Včelí peľ ferment. tekutý.
 
K duši /solar plexus/ patrí 6 základných orgánov: žlčník, pečeň, pankreas, slezina, 
žalúdok a nadobličky.

+ BONUS !

LEKÁREŇ - 111 DIAGNÓZ A PRÍRODNÉ PRODUKTY 
NA MIERU !
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Akné8
Aktivácia Makrofágov, Bielych Krviniek, 
Nk Buniek1
Alergia Pri Vyrážkach, Ekzémoch1
Alergie6
Alzheimer1
Aminokyseliny1
Anabolikum1
Analgetikum1
Anémia12
Angína6
Antibiotikum2
Anticefalitikum1
Antiflogistikum2
Antimikotické1
Antioxidanty2
Antiparazitické1
Antireumatické1
Antisklerotikum4
Antivirotikum1
Apoptóza1
Artritída14
Astma17
Astma Alergického Pôvodu1
Ateroskleróza1
Autoimunitná Choroba1
Baktérie2
Bilirubín Zvýšený1
Bolesti Analgetikum1
Bolesti Hlavy, Migrény11
BronchitÍda3
Celulitída2
Chlamídie1
Cholesterol6
Chrípka3
Chuť K Jedlu Stomachikum2
Cievy31
Cirhóza Pečene1
Čistenie Krvi17
Čistí Cievy3
Čistí Pleť1
Crohnov Syndrom1
Cukrovka - Diabetes16
Cystická Fibróza1

Cysty1
Depresia1
Detoxikácia25
Diuretikum1
Dna8
Dýchavica2
Dyzentéria1
Ekzémy, Psoriáza12
Emoliens - Ekzémy1
Energia2
Enterobacter1
Epilepsia1
Frigidita1
Fytofarmakum4
Gilbertov-Meulengrachtov Syndrom1
Hemoroid2
Hepatopatie2
Hlisty2
Hnačka2
Horúčky3
Hypertrofia Srdca1
Impotencia5
Imunita29
Imunita Pri Glomerulonefritide1
Infekcie1
Infekcie GITu1
Kandidóza9
Karcinóm2
Kardiotonikum1
Keratom1
Kĺby2
Kloktadlo1
Kolitis Ulceróza1
Koncentrácia6
Kondícia1
Konkrementy Kys. Močovej1
Kosti, Kľby12
Kŕče1
Krvácanie Do Čriev1
Krvavé Hnačky1
Krvný Tlak Zníženie3
Krvotvorba1
Kvasinkové Infekcie1
Látková Výmena1

https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/akne/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/cysty/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/detoxikacia/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/alergia-pri-vyrazkach-ekzemoch/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/diuretikum/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/alergie/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/dna/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/alzheimer/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/dychavica/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/aminokyseliny/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/dyzenteria/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/anabolikum/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/ekzemy-psoriaza/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/analgetikum/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/emoliens-ekzemy/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/anemia/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/energia/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/angina/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/enterobacter/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/antibiotikum/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/epilepsia/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/anticefalitikum/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/frigidita/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/antiflogistikum/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/fytofarmakum/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/antimikoticke/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/gilbertov-meulengrachtov-syndrom/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/antioxidanty/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/hemoroid/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/antiparaziticke/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/hepatopatie/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/antireumaticke/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/hlisty/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/antisklerotikum/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/hnacka/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/antivirotikum/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/horucky/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/apoptoza/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/hypertrofia-srdca/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/artritida/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/impotencia/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/astma/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/imunita/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/astma-alergickeho-povodu/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/imunita-pri-glomerulonefritide/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/ateroskleroza/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/infekcie/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/autoimunitna-choroba/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/infekcie-gitu/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/bakterie/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/kandidoza/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/bilirubin-zvyseny/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/karcinom/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/bolesti-analgetikum/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/kardiotonikum/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/celulitida/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/kloktadlo/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/chripka/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/kondicia/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/cirhoza-pecene/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/krce/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/cisti-plet/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/krvny-tlak-znizenie/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/bolesti-hlavy-migreny/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/keratom/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/chlamidie/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/kolitis-ulceroza/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/chut-k-jedlu-stomachikum/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/konkrementy-kys-mocovej/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/cistenie-krvi/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/krvacanie-do-criev/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/crohnov-syndrom/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/krvotvorba/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/bronchitida/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/klby/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/cholesterol/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/koncentracia/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/cievy/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/kosti-klby/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/cisti-cievy/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/krvave-hnacky/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/cukrovka-diabetes/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/kvasinkove-infekcie/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/cysticka-fibroza/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/latkova-vymena/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/aktivacia-makrofagov-bielych-krviniek-nk-buniek/
https://bestofnatur.sk/product-category/lekaren/depresia/


25

Menopauza7
Menzes2
Metabolikum2
Metabolizmus Tukov A Cukrov2
Močopudné Latky1
Močové Cesty - Zápaly2
Mykózy2
Nadýmanie2
Nechutenstvo Stomachikum1
Nefritída1
Nekróza1
Nervinum2
Nespavosť7
Nevoľnosť1
Nízka Tvorba Žlče1
Normalizuje Pri Antibiotikách, Radio/
Chemoterapii,1
Obehové Funkcie2
Obličkové Kamene1
Obličky Pri Protenúrii, Hematúrii, 
Amiloidóze2
Ochorenie GITu2
Ochrana Močových Ciest1
Onkologické Ochorenia30
Osteoporóza10
Otoky1
Pamäť9
Pankreas2
Paradentóza1
Parazity3
Parkinson1
Pečeň2
Perniciózna Anémia1
Plesne2
Pľúca1
Podpora Činnosti Žalúdka1
Podráždenosť1
Polyartritída1
Polyp Vírusového Pôvodu1
Pomalá Peristaltika1
Porucha Pľúc1
Predmenštruačný Syndróm1
Prehĺtanie1
Prekonanie Vírusovej Hepatitídy1

Prekyslenie8
Prevencia Infarktov1
Prevencia Nadýmania Dojčaťa1
Prevencia Ochorení26
Profilaktikum2
Prostata7
Proti Vylučovaniu Kys. Močovej Do Moču1
Pseudomonas1
Regenerácia3
Regenerácia Pamäte1
Regenerácia Pečene2
Reuma2
Rhinovírus2
Sekretolitikum1
Spastická Dýchavica1
Spazmolytikum3
Spomaľuje Rozvoj Leukémie1
Srdcocievne Choroby4
Srdcové Arytmie2
Staphylococcus1
Stimulans3
Stolica1
Stomatitida HS2
Suchý Kašeľ1
Tehotenstvo1
Tinitus1
Tlak Krvi2
Toxikácia1
Trávenie37
Trigliceridy2
Trombóza1
Tvorba Bielych Krviniek1
Tvorba Enzýmov3
Tvorba Krvi2
Tyfus2
Únava, Vyčerpanosť20
Ureaplazma1
Urogenitálna Sústava1
Vírusy16
Vlasy - Vypadávanie3
Vredy1
Výrastky1
Vysoký Tlak1
Výtok Z Pochvy1
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Žalúdočné Vredy19
Zápal Hdc, Priedušiek, Pľuc3
Zápalové Ochorenia44
Zápaly Očí1
Zápaly V Pohybovej Sústave1
Zápcha21
Záťaž, Vyčerpanie, Stres2
Závraty2
Zdroj Živín2
Žily Kŕčové1
Žlčníkové Kamene2
Zníženie Kyslosti Organizmu1
Znižuje Cholesterol1
Znižuje Hmotnosť1
Znižuje Hodnotu PSA1
Zuby2
Zúžitkovanie Glukózy2
Zvracanie1
Zvyšuje Amplitúdu Srdcových Sťahov1
Zvyšuje Laktáciu1
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Schindeleho minerály 400g

Prírodný potravinový doplnok, ktorý rieši 
nedostatok minerálov a stopových prvkov 
tiež čistí tráviaci trakt zanesený nestrávenými 
zvyškami potravy. Originálne Schindeleho 
minerály pozostávajú z mletej kamennej múčky 
s vysokým obsahom oxidu kremičitého, oxidu 
hlinitého,vápnika, železa, horčíka značného 
množstva stopových prvkov – mangán, zinok, 
chróm, meď, … 

Schindeleho minerály sú účinným potravinovým 
doplnkom pri dne, vysokom krvnom tlaku, 
osteoporóze, cukrovke, reumatizme, akútnych a 
chronických zápalových ochoreniach, svalových 
kŕčoch, bolestiach svalov, chrbta a hlavy, 
migrénach, cievnych problémoch, kŕčových žilách, 
poúrazových stavoch ako sú zlomeniny kostí, 
vykĺbenia a výrony, pri kožných problémoch – 
exémy, psoriáza (lupienka), hnisavé kožné procesy, 
rôzne vyrážky, pri nadmernom vypadávaní vlasov, 
pri úprave sexuálnej výkonnosti – primerane veku, 
pri únave, hučaní v ušiach, depresívnych stavoch, 
menštruačných problémoch, neuralgických 
bolestiach, na zlepšenie pamäte a koncentrácie.

Užívanie: 1 čajová lyžička (6g) 1 krát denne, 
rozmiešať do vody alebo iného nápoja.Najlepšie 
nalačno 10 minút pred jedlom. Jedno balenie 
400g- vydrží približne dva - tri mesiace. 
Upozornenie: Nevhodné pre tehotné a dojčiace 
ženy, pre deti do 3 rokov

25.90€

Množstvo Zľava Cena za kus

1 ks 0 % 25,90€

2 ks 7 % 24.09€

3 ks 14 % 22.27€

Kniha Schindeleho minerálov bude opäť v predaji  
v priebehu najbližších týždňov.

ZVÝHODNENÁ CENA VÁM BUDE AUTOMATICKY 

ÚČTOVANÁ PRI VYSTAVOVANÍ FAKTÚRY.

VYUŽITE MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY SCHINDELEHO 

MINERÁLOV:

Pri objednaní viac kusov, zaplatíte tak ako je 

uvedené vyššie.

NAKUPOVAŤ
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Schindeleho minerály 500kaps
SCHINDELEHO MINERÁLY V KAPSULOVOM BALENÍ.

Blahodárne pôsobia na: Podporu imunitného 
systému a nervovej sústavy, Spevňujú a omladzujú 
organizmus, Úpravu hladiny cukru v krvi (cukrovka), 
Problémy s trávením, acidóza, Reumatizmus a 
artritída (osteoporóza), Bolesti kĺbov chrbta svalov 
dna, Srdcovo-cievne problémy, Vysoký krvný tlak, 
Kŕčové žily, Poúrazové stavy, zlomeniny kostí, 
Ženské problémy, Zápaly, hormonálne poruchy 
Bolesti hlavy, migrény, Vypadávanie vlasov, Kožné 
problémy – ekzémy, psoriáza (lupienka), Znovu 
navrátenie obranyschopnosti organizmu, Pri 
celkovom vyčerpaní, hučaní v ušiach, Depresívne 
stavy, zlepšenie pamäte a koncentrácie. Užívanie: 
3 - 4 kapsule 2 x krát denne, zapiť vodou alebo 
iným nápojom. 

Najlepšie nalačno 10 minút pred jedlom. Jedno 
balenie 500kaps. vydrží približne 2 - 3 mesiace. 
Upozornenie: Nevhodné pre tehotné a dojčiace 
ženy, pre deti do 3 rokov.

36.90€

Množstvo Zľava Cena za kus

1 ks 0 % 36,90€

2 ks 7 % 34,32€

3 ks 14 % 31.73€

ZVÝHODNENÁ CENA VÁM BUDE AUTOMATICKY 

ÚČTOVANÁ PRI VYSTAVOVANÍ FAKTÚRY.

Pri objednaní viac kusov, zaplatíte tak ako je 

uvedené vyššie.

VYUŽITE MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY SCHINDELEHO 

MINERÁLOV:

Kniha Schindeleho minerálov bude opäť v predaji  
v priebehu najbližších týždňov.

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/schindeleho-mineraly-500kaps/
https://bestofnatur.sk/product/schindeleho-mineraly-500kaps/


Včelí peľ – emulzia 400ml

Výnimočný slovenský výrobok. Špeciálna emulzia s vyše 90% 
vstrebateľnosťou! Prevencia, zvyšovanie imunity, pre deti… 
Svojim zložením je včelí peľ úplne unikátny a prestavuje  
v podstate kompletný doplnok výživy. Bohatý zdroj vitamínov, 
minerálov, stopových prvkov, 18 aminokyselín vrátane  
8 esenciálnych, enzýmov, koenzýmov… Organizmus však 
nedokáže spracovať látky v peli jednoduchým prehltnutím 
peľových granúl (zŕn). Preto je tento prípravok pripravený 
so špeciálnou emulziou, ktorá zabezpečí veľmi dobrú 
stráviteľnosť peľu. Je vysokým zdrojom zinku a vitamínu 
B-6, preto je neobyčajne účinný pri depresiách, môže 
desenzibilizovať organizmus, preto je dobrým prostriedkom 
proti alergiám. Peľ je bakteriostatický, zvyšuje elimináciu 
odpadových látok a jedov z tela, má vysoko detoxikačnú 
schopnosť. Obsahuje aj lecitín, ktorý pomáha pri trávení a 
metabolizme tukov a zlepšuje efektívnosť imunitného a 
nervového systému. 

Používa sa pri predmenštruačnom syndróme, na 
získanie životnej sily a energie, pri podvýžive, pri 
zvýšenej hladine cholesterolu, na choroby pečene,  
na zväčšenú prostatu a pri chronickej únave. Tento prípravok 
sa doporučuje športovcom pre vysokú energetickú hodnotu. 
Zloženie: včelí peľ , lipový čaj, včelí med, lieh. Obsahuje 18 
aminokyselín vrátane 8 esenciálnych, ktoré si ľudské telo 
nedokáže vyrobiť samo. Ďalej obsahuje všetky vitamíny 
typu B-komplex, vitamín C,D,E,K, betakarotén a provitamín 
A. Je bohatým zdrojom minerálov, enzýmov a koenzýmov, 
mastných kyselín rastlinného pôvodu, sacharidov  
a proteínov.

Dávkovanie: Preventívne : Deti 1 kávovú lyžičku denne. 
Dospelí 1 polievkovú lyžicu denne. Ľuďom po 40-ke a pri 
výskyte niektorých hore uvedených chorôb sa dávkovanie 
môže zvýšiť na 2PL lyžice denne. Obsah: 400ml. Pohľad 
svetových vedeckých pracovníkov na účinky včelieho peľu. 
Čo obsahuje včelí peľ?Výsledky analýz včelieho peľu, ktoré 
uskutočnili vedci svetových mien, ale aj klinické výskumy, 
zväčšili záujem a významne pomohli znovuobjaveniu  
a návratu tohto „všelieku“ medzi ľudí. Emulzia včelieho 
peľu je vysokým zdrojom zinku. Obsahuje 18 aminokyselín, 
viac než 12 vitamínov, všetky vitamíny typu B – komplex 
hlavne B6 a B12, C,D,E,K, betakarotén a provitamín A, 28 
minerálov, 11 enzýmov a koenzýmov a 14 mastných kyselín 
rastlinného pôvodu, sacharidov a proteínov. Emulzia 
včelieho peľu je (oproti granulovanému 5 – 10%) schopná 
viac ako 95%-nej vstrebateľnosti, čím prichádzame  
k záveru, že toto vysoké hodnotenie a posúdenie zo strany 
metabolizmu je najvhodnejšie a aj najdokonalejšie, za  
čo musíme poďakovať nášmu včelstvu, ktoré z kvetového 
peľu a nektáru môžu vytvoriť najprirodzenejší reťazec 
základnej výživy, ktorá drží pri správnej imunite až do 
maximálneho využitia všetkých síl aj u výkonných športovcov.  
 
Oveľa viac nájdete na www.bestofnatur.sk.

18.90€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/vceli-pel-emulzia-400ml/
https://bestofnatur.sk/product/vceli-pel-emulzia-400ml/


Propolis BIO 90 kapsúl

Pomoc proti vírusom a baktériám a parazitom. Propolis 
má výnimočné účinky na ľudský organizmus. Jej základom 
sú živice, ktoré produkujú púčiky rastlín k ochrane pred 
mikroorganizmami. Včely ich zbierajú, miešajú so slinami 
a využívajú nielen na tmelenie medzier, ale aj ako veľmi 
účinnú dezinfekciu priestorov úľa. A rovnako ako iné včelie 
produkty, tiež propolis vyniká svojimi mimoriadnymi 
účinkami na ľudské zdravie. Propolis obsahuje fenylester 
kyseliny kávovej a iné vzácne živice a látky s biostimulačnými 
dezinfekčnými účinkami. Vďaka tomu povzbudzuje činnosť 
imunitného systému a výrazne zlepšuje obranyschopnosť 
celého organizmu aj jednotlivých tkanív aj pri dýchacích 
problémoch voči vírusom, baktériám a plesniam. 

Pri liečbe antibiotikami podporuje ich účinnosť a pomáha 
zmierniť ich nežiaduce účinky. na hojenie rán Propolis 
predstavuje veľmi vhodný prostriedok na ošetrenie poranení 
– ranu dezinfikuje, podporuje naštartovanie hojivých 
procesov. Ďalšie priaznivé účinky: pomáha chrániť telesné 
tkanivá, najmä citlivé bunky pečene, pred pôsobením 
toxických látok, prispieva k zlepšeniu odolnosti buniek voči 
degeneratívnym procesom,· podporuje krvný obeh a zdravie 
srdcovo cievneho systému, pôsobí priaznivo na obličky, kĺby 
a tráviacu sústavu, prináša úľavu pri bolestiach hlavy, uší a 
zubov, pozitívne pôsobí na zuby, ďasná aj celú ústnu dutinu, 
je možné ho používať ako kloktadlo a na výplachy úst. 
Propolis je netoxický, nemá žiadne vedľajšie účinky a preto 
môže byť užívaný dlhodobo. Nevhodný je len pre osoby, ktoré 
sú na neho alergické.

Zloženie: Propolis, rastlinné kapsule (hydroxypropyl methyl 
celulóza vhodné pre vegetariánov). Množstvo účinnej látky v 
jednej kapsuli: 225 mg propolis 18%Odporúčané dávkovanie: 
1 – 2 kapsule 2x denne. Obsah: 90 kapsúl. Hmotnosť: 20 g.

11.80€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/propolis-bio-90kaps/
https://bestofnatur.sk/product/propolis-bio-90kaps/


Eliksír Biele MUMIO – krém ‑balzam 
na regeneráciu kĺbov – 75 ml

Biele MUMIO (kamenný olej) je veľmi zriedkavá a vzácna 
prírodná látka. Aj tie najťažšie zlomeniny sa hoja 1,5 až 
2x rýchlejšie ako pri klasickej liečbe. Podporuje zrast 
kostí a  hojenie rán. Jeho liečebné účinky sú natoľko 
rozsiahle, že ho možno použiť prakticky na všetky 
ochorenia. Posilňuje imunitný systém organizmu, čím 
zvyšuje jeho vlastnú obranyschopnosť. V  jeho zložení 
sa nachádza niekoľko desiatok životne dôležitých 
mikroelementov.

Spôsob požitia: naniesť na bolestivú alebo poškodenú 
časť tela a vtierať masážnymi pohybmi do úplného 
vstrebania. Opakovať 2-3x denne Doba používania 
závisí od typu ochorenia a intenzity jeho prejavov

Odporúčania: používať ako podporný prostriedok v 
komplexných liečebno-preventívnych opatreniach 
pri neuralgiách, chondritíde, tromboflebitíde, rôznych 
ochoreniach pohybovej sústavy, zlomeninách, 
poraneniach spôsobených uhryznutím, dne, artritíde, 
artróze, popáleninách.

Účinky: Preukázateľne znižuje bolestivosť. Odvádza 
z tela škodlivé soli. Stimuluje regeneráciu tkanív. 
Zlepšuje krvný obeh v mieste použitia. Má upokojujúce 
a antiseptické účinky.

7.90€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/eliksir-biele-mumio-krem-balzam-na-regeneraciu-klbov-75-ml/
https://bestofnatur.sk/product/eliksir-biele-mumio-krem-balzam-na-regeneraciu-klbov-75-ml/
https://bestofnatur.sk/product/eliksir-biele-mumio-krem-balzam-na-regeneraciu-klbov-75-ml/


Evalar Altajské zlaté MUMIO – 20 tabliet
po 200mg

Výživový doplnok mumio je prírodná živicová minerálna 
hmota ťažená v oblasti Altaj v Rusku, používaná v Ázii 
celé tisícročia ako posilňujúci prostriedok. Mumio má 
antioxidačné vlastnosti, ktoré podporujú vyvážené 
fungovanie imunitného systému.

Mumio je prírodný biostimulátor, ktorý sa oddávna 
používal v strednej a východnej Ázii na posilnenie 
zdravia. Prvé zmienky o mumiu sú staršie viac ako 3000 
rokov. Mumio očistené od prímesí má čiernu farbu, na 
povrchu je lesklé, konzistenciou sa podobá asfaltu, má 
výrazne horkú chuť a charakteristickú vôňu. Pomerne 
rýchlo sa rozpúšťa telesným teplom (napr. na dlani) a 
taktiež je ľahko rozpustné vo vode.

Z chemického hľadiska je mumio prírodná zmes 
organických a anorganických látok. Skladá sa z 26 
stopových prvkov, 10 oxidov, kovov, aminokyselín, 
steroidov, fosfolipidov, radu vitamínov, éterických olejov 
a ďalších biologicky aktívnych látok. Mumio obsahuje 
vápnik, draslík, sodík, hliník, železo, horčík, fosfor, bór, 
mangán, síru, vanádium, zlato, striebro, meď, kobalt, 
berýlium, stroncium a vo forme prímesí tiež exotické 
prvky ako irídium, zirkónium, ytrium, ytterbium, 
európium, skandium, telúr, gálium, gadolínium, 
indium a rubídium.

Látky obsiahnuté v mumiu majú:

• spevňujúci vplyv na svalovú hmotu a telesnú stavbu 
(športovci, silové vytrvalostné disciplíny),

• posilnenie telesnej a duševnej odolnosti voči stresu,

• antioxidačné účinky – spomalenie procesu starnutia, 
úžasné zvýšenie mentálnych schopností,

• posilnenie imunitného systému,

• predoperačné a pooperačné stavy – celkové posilnenie 
organizmu,

• prevencia pred chrípkou a prechladnutím,

• pomáha aj v prípadoch črevných ťažkostí,

• pomáha pri tvorbe kostnej drene a urýchľuje 
liečenie zlomenín,

• pomáha pri bolestiach hlavy, angínach, 
epilepsii, závratoch, ochrnutí lícneho nervu,

• zlepšuje činnosť srdca,

• chráni pečeň,

• pomáha pri tvorbe krvi,

• ako doplnok pri liečbe chorôb vzniknutých z 
ožiarenia, môže sa podávať aj zvieratám.

4.90€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/evalar-altajske-zlate-mumio-20-tabliet-po-200mg/
https://bestofnatur.sk/product/evalar-altajske-zlate-mumio-20-tabliet-po-200mg/
https://bestofnatur.sk/product/evalar-altajske-zlate-mumio-20-tabliet-po-200mg/


Evalar Altajské zlaté MUMIO – 60 tabliet po 
200mg

Výživový doplnok mumio je prírodná živicová minerálna 
hmota ťažená v oblasti Altaj v Rusku, používaná v Ázii 
celé tisícročia ako posilňujúci prostriedok. Mumio má 
antioxidačné vlastnosti, ktoré podporujú vyvážené 
fungovanie imunitného systému.

Mumio je prírodný biostimulátor, ktorý sa oddávna 
používal v strednej a východnej Ázii na posilnenie 
zdravia. Prvé zmienky o mumiu sú staršie viac ako 3000 
rokov. Mumio očistené od prímesí má čiernu farbu, na 
povrchu je lesklé, konzistenciou sa podobá asfaltu, má 
výrazne horkú chuť a charakteristickú vôňu. Pomerne 
rýchlo sa rozpúšťa telesným teplom (napr. na dlani) a 
taktiež je ľahko rozpustné vo vode.

Z chemického hľadiska je mumio prírodná zmes 
organických a anorganických látok. Skladá sa z 26 
stopových prvkov, 10 oxidov, kovov, aminokyselín, 
steroidov, fosfolipidov, radu vitamínov, éterických olejov 
a ďalších biologicky aktívnych látok. Mumio obsahuje 
vápnik, draslík, sodík, hliník, železo, horčík, fosfor, bór, 
mangán, síru, vanádium, zlato, striebro, meď, kobalt, 
berýlium, stroncium a vo forme prímesí tiež exotické 
prvky ako irídium, zirkónium, ytrium, ytterbium, 
európium, skandium, telúr, gálium, gadolínium, 
indium a rubídium.

Látky obsiahnuté v mumiu majú:

• spevňujúci vplyv na svalovú hmotu a telesnú stavbu 
(športovci, silové vytrvalostné disciplíny),

• posilnenie telesnej a duševnej odolnosti voči stresu,

• antioxidačné účinky – spomalenie procesu starnutia, 
úžasné zvýšenie mentálnych schopností,

• posilnenie imunitného systému,

• predoperačné a pooperačné stavy – celkové posilnenie 
organizmu,

• prevencia pred chrípkou a prechladnutím,

• pomáha aj v prípadoch črevných ťažkostí,

• pomáha pri tvorbe kostnej drene a urýchľuje 
liečenie zlomenín,

• pomáha pri bolestiach hlavy, angínach, 
epilepsii, závratoch, ochrnutí lícneho nervu,

• zlepšuje činnosť srdca,

• chráni pečeň,

• pomáha pri tvorbe krvi,

• ako doplnok pri liečbe chorôb vzniknutých z 
ožiarenia, môže sa podávať aj zvieratám.

11.60€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/evalar-altajske-zlate-mumio-60-tabliet-po-200mg/
https://bestofnatur.sk/product/evalar-altajske-zlate-mumio-60-tabliet-po-200mg/
https://bestofnatur.sk/product/evalar-altajske-zlate-mumio-60-tabliet-po-200mg/


Kirgizské čisté MUMIO – 20 tabliet po 
200mg

Výživový doplnok – mumio je prírodná živicová 
minerálna hmota ťažená v horách Ťanšan v Kirgizsku, 
používaná v Ázii celé tisícročia ako posilňujúci 
prostriedok. Mumio má antioxidačné vlastnosti, ktoré 
podporujú vyvážené fungovanie imunitného systému.

Mumio je prírodný biostimulátor, ktorý sa oddávna 
používal v strednej a východnej Ázii na posilnenie 
zdravia. Prvé zmienky o mumiu sú staršie viac ako 3000 
rokov. Mumio očistené od prímesí má čiernu farbu, na 
povrchu je lesklé, konzistenciou sa podobá asfaltu, má 
výrazne horkú chuť a charakteristickú vôňu. Pomerne 
rýchlo sa rozpúšťa telesným teplom (napr. na dlani) a 
taktiež je ľahko rozpustné vo vode.

Z chemického hľadiska je mumio prírodná zmes 
organických a anorganických látok. Skladá sa z 26 
stopových prvkov, 10 oxidov kovov, aminokyselín, 
steroidov, fosfolipidov, radu vitamínov, éterických olejov 
a ďalších biologicky aktívnych látok. Mumio obsahuje 
vápnik, draslík, sodík, hliník, železo, horčík, fosfor, bór, 
mangán, síru, vanádium, zlato, striebro, meď, kobalt, 
berýlium, stroncium a vo forme prímesí tiež exotické 
prvky ako irídium, zirkónium, ytrium, ytterbium, 
európium, skandium, telúr, gálium, gadolínium, 
indium a rubídium.

4.90

Látky obsiahnuté v mumiu majú:

• spevňujúci vplyv na svalovú hmotu a telesnú stavbu 
(športovci, silové vytrvalostné disciplíny),

• posilnenie telesnej a duševnej odolnosti voči stresu,

• antioxidačné účinky – spomalenie procesu starnutia, 
úžasné zvýšenie mentálnych schopností, 

• vplyv na posilnenie imunitného systému, 

• predoperačné a pooperačné – celkové posilnenie 
organizmu,

• prevencia pred chrípkou a prechladnutím,

• doplnok v prípadoch črevných ťažkostí,

• pomáha pri tvorbe kostnej drene a urýchľuje 
liečenie zlomenín,

• zlepšuje činnosť srdca,

• chráni pečeň,

• pomáha pri tvorbe krvi,

• ako doplnok pri liečbe chorôb vzniknutých z 
ožiarenia,

• môže sa podávať aj zvieratám.

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/kirgizske-ciste-mumio-20-tabliet-po-200mg/
https://bestofnatur.sk/product/kirgizske-ciste-mumio-20-tabliet-po-200mg/
https://bestofnatur.sk/product/kirgizske-ciste-mumio-20-tabliet-po-200mg/


VERTERA FORTE S JÓDOM

VERTERA FORTE obohatená o jód, ktorý je pre život na 
Zemi nenahraditeľný. Je základným pilierom zdravia 
živého organizmu a „tajomstvom“ dlhého života.

Prečo práve jód?
Jód je jedným z najdôležitejších stopových prvkov, od ktorého 
závisí celkový zdravotný stav človeka, jeho vývin, rast, jeho 
vitalita a dožitý vysoký vek v dobrej kondícii a zdraví.
Metabolizmus – látková výmena, ako súčasť biochemických 
procesov.
Celá činnosť ľudského organizmus je spleťou veľmi zložitých 
biochemických Procesov. Veľmi laicky a zjednodušene 
povedané, biochemické procesy a látková výmena sú 
procesy a činnosti jednotlivých orgánov ľudského tela, ktoré z 
prijímanej potravy a vody vyberajú pre život človeka dôležité 
prvky, minerály, vitamíny, cukry, tuky, bielkoviny, ktoré 
spracovávajú, menia na energiu a vyrábajú z nich hormóny.

Zvyšok potravy vylúčia z tela von, ako nepotrebný odpad. 
Zmyslom týchto procesov je zabezpečenie energie a 
fungovania živého organizmu.

Ako to všetko funguje a súvisí s jódom?

Jód zabezpečuje správnu činnosť štítnej žľazy, „zásobárne” 
jódu v ľudskom tele.
Štítna žľaza odoberá jód z krvi, a „vyrába”z neho hormóny, 
ktoré riadia všetky biochemické procesy v ľudskom 
organizme. Dalo by sa povedať, že štítna žľaza je riaditeľom 
biochemických procesov v živom organizme. Základnou 
funkciou štítnej žľazy je produkovať hormóny, ktoré
riadia, regulujú metabolizmus, rast a vývoj tela, ako aj začiatok 
pohlavnej dospelosti.

Vertera Forte je obohatená o silný prírodní antioxidant – 
dihydrokvercetin.
Morská riasa kelp obsahuje bohatý komplex vitamínov a 
minerálov, veľké množstvo aminokyselín – stavebné materiál 
buněk, jód v biologicky dostupné formě – nezbytný pro 
normální fungování štítné žlázy, polynenasycené mastné 
kyseliny – základ pro prevenciu aterosklerózy, fucoidan 
polysacharid, ktorý znižuje riziko srdečných záchvatov a 
mrtvic, znižuje viskozitu krvi a má tiež imunostimulačný 
účinok.

Zloženie: voda, morská riasa (Laminaria digitata); kelp (Focus 
vesiculosus); dihydrokvercetin; regulátor kyselosti: kyselina 
citrónová, glukonát vápenatý.

Doporučené dávkovanie: 2 x denne 1 polievkovú lyžicu (cca 
40 g) 30 min. pred jedlom.
Skladování: skladujte pri teplote 0 – 5 ˚C.

35.00€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/vertera-forte-s-jodom/
https://bestofnatur.sk/product/vertera-forte-s-jodom/


VERTERA ARTOPLAST

VERTERA ARTOPLAST – ZAŽITE RADOSŤ Z POHYBUV 
KAŽDOM VEKU Najužitočnejšími zložkami pre 
pohybový aparát v Arthroplaste

Špeciálne navrhnutá forma gelu na podporu 
pohybového aparátu.
Bunkový gel Arthroplast dodáva organizmu stopové 
prvky dôležité pre pevnosť kostí, pohyblivosť kĺbov a 
obnovenie elasticity chrupaviek.
 
Spomaľuje rozvoj degeneratívnych a zápalových 
procesov a pomáha tak dlhšie udržiavať ich funkčné 
vlastnosti. Najužitočnejšími zložkami pre pohybový 
aparát v Arthroplaste sú Chondroitín sulfát a 
Glukozamín.

Tieto látky sú hlavnými zložkami chrupavky, od ktorých 
priamo závisí jej pevnosť a elasticita. Okrem toho sú 
súčasťou medzikĺbovej tekutiny, ktorej poskytujú 
“mazací” účinok a uľahčujú vzájomný pohyb kĺbových 
povrchov.

KEDY JE ARTHROPLAST
NAJVIAC POTREBNÝ ?

• v aktívnom období rastu (deti a dospievajúci)

• pre fyziologicky usporiadanú tvorbu a pevnosť kostí 
a zubov 

• v období hormonálnych zmien

• pre stabilitu kostrového systému a zníženie rizika 
ochorenia kĺbov

• v staršom veku

• pre spomalenie deformačných procesov, zápalu a 
zmiernenie bolestivosti

• pre všetky vekové kategórie

• ako prevencia pred vznikom osteoporózy a 
zlomenín kostí

• pre aktívnych športovcov

• ako ochrana pred následkami neustáleho 
zaťažovania kĺbov a zraneniami

• Výnimočnosť produktu je v spojení 
pridaných zložiek s bunkovým gelom

• z Laminárie, ktorý zvyšuje ich účinok, 
vstrebateľnosť a využiteľnosť.

• Nastáva zvýšená efektívnosť a znásobenie 
vzájomnej súčinnosti, tzv. synergický efekt.

35.00€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/vertera-artoplast/
https://bestofnatur.sk/product/vertera-artoplast/


VERTERA FORTE

VERTERA GEL je buněčný gel z hnědých mořských řas. 
Přírodní specializovaný dietetický produkt terapeutické 
výživy. Morská riasa LAMINARIA JAPONICA pre 
komplexnú regeneráciu tela. Riasa je známa ideálnym 
pomerom zloženia esenciálnych aminokyselín, 
vlákniny, vitamínov, makro a mikro prvkov zásadných 
pre krásu, zdravie a spomalenie procesu stárnutia.

okrem toho má schopnosť rozpúšťať cysty, metastázy 
a rieši chronické ochorenia spojené s trávením ako 
celiakia, cronova choroba, a pod.Veda už potvrdila, že 
80% nášho imunitného systému sa vytvára v tráviacom 
trakte. Ak nefunguje dobre trávenie, tak nefungujú 
ani ostatné vnútorné orgány a systémy. Trávenie je 
spojené aj s pľúcami, čo je v dnešnej dobe kľúčový 
orgán.Všetky výrobky obsahujú špeciálne spracované 
morské riasy v koloidnej forme, čo umožňuje ich až 
95% vstrebateľnosť, a tým obohatenie tela o množstvo 
vitamínov, minerálnych a stopových látok, aminokyselín 
ale najmä organického jódu, ktorého sú najväčším 
zdrojom v rastlinnej ríši.
Detoxikačné schopnosti morských rias Laminaria 
japonika a Fucus a ich vplyv na činnosť štítnej žľazy 
sú výnimočné. Detoxikácia (aj od ťažkých kovov) 
spôsobuje ozdravenie najmä tráviaceho traktu, 
dodáva vitalitu, rieši alergie, autoimunitné ochorenia a 
nastoľuje samoozdravný proces organizmu

35.00€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/vertera-forte/
https://bestofnatur.sk/product/vertera-forte/


Befungin – extrakt z brezovej huby čaga 100ml

Befungin sa používa pri ochoreniach lymfatického 
riečišťa a rozmanitých poruchách cirkulácie lymfy. 
Vzhľadom ku spojitosti medzi trávením a kožnými 
problémami pôsobí ako osvedčený podporný 
prostriedok pri liečbe psoriázy, ekzémov, erytrodermie a 
iných kožných chorôb, pretože zlepšuje metabolizmus 
na bunkovej úrovni a tým zvyšuje odolnosť organizmu.

Befungin je prípravok z legendárnej čagy, ktorý 
má pomerne silné kancerostatické pôsobenie, 
pričom výrazné liečebné účinky má najmä v terapii 
nádorov zažívacieho traktu. Je veľmi účinný pri liečbe 
chronického zápalu žalúdka, žalúdočných vredov, 
ochorení dvanástnika, pečene a sleziny. Zlepšuje 
fungovanie nervového systému, ľudovo povedané 
“posilňuje nervy a mozog”. Účinok Befunginu je 
komplexný a preto nie je potrebné ho kombinovať s 
inými bylinami. 16.20€

• výborný podporný prostriedok pri vredovej chorobe 
žalúdka a dvanástnika

• pri všetkých zápaloch tráviaceho ústrojenstva

• pri chronickej gastritíde a polypóze žalúdka a čriev

• pri psoriáze, ekzéme a iných kožných problémoch

• pozitívne pôsobí na centrálny nervový systém

• upokojuje nervový systém pri nespavosti

• pozitívne pôsobí na látkovú výmenu

• zvyšuje odolnosť organizmu voči infekčným 
chorobám

• pri zápalových procesoch a nádoroch hrtanu vo 
forme inhalácie

• symptomatický prostriedok pri nádoroch s rôznou 
lokalizáciou

• pri ochorení pečene a sleziny

• v stomatológii pri paradentóze

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/befungin-100ml/
https://bestofnatur.sk/product/befungin-100ml/


Čaga dražé 50g

166 dražé. Doplnok výživy

Čaga je chorošovitá huba, ktorá sa tradične po stáročia 
používa v ruskom lekárstve a liečiteľstve. Obsahuje 
cenné, biologicky aktívne látky – minerály, železo, 
mangán, draslík, meď, zinok, ďalej flavonoidy, alkaloidy, 
polysacharidy, kyselinu čagovú, organické kyseliny, 
fytosteroly a i. Používa sa na celkovú harmonizáciu a 
povzbudenie organizmu, optimalizáciu metabolizmu 
a tráviacich funkcií, ako adaptogén a na posilnenie 
obranyschopnosti. Má antioxidačné účinky, chráni 
organizmus pred pôsobením škodlivých kyslíkových 
radikálov.

9.70€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/caga-draze-50g/
https://bestofnatur.sk/product/caga-draze-50g/


Huba REISHI / Ling Zhi/ Ganoderma lucidum

posilnenie imunitného systému, zvýšenie odolnosti 
proti stresu, podporný prostriedok pri liečbe rakoviny, 
kardiovaskulárnych ochoreniach, hypertenzii, Lupus 
erythematodes – multiorgánové autoimunitné 
ochorenie, Alopecia areata , vypadávanie vlasov, 
Dermatomyositii , ochorenie spojivového tkaniva, 
chronickej bronchitíde, astme, ochorenie žltačkou, 
nespavosti, migréne, dne, reumatizmu, sklerodermii, 
Myotonia atrophicans, Dystrophia musculorum 
progresiva a ďalších poruchách, Vplyv REISHI 
na organizmus napadnutý rakovinou, zmenšuje 
vedľajšie účinky chemoterapie a ožarovania ako 
únavu, stratu chuti do jedla, vypadávanie vlasov, 
pôsobí ako prevencia pred ochoreniami rakovinou, 
stimuluje imunitný systém, posilňuje telu vlastné 
obranné mechanizmy, má antitumorové vlastnosti, 
antibakteriálne, antiseptické a antivírové vlastnosti, 
podporuje regeneráciu, zmenšuje nebezpečenstvo 
tvorby metastáz, znižuje účinky ionizujúceho žiarenia, 
pôsobí ako zmierňovač bolesti, zlepšuje fyzický stav, 
pôsobí ako predlžovač života, zvyšuje kvalitu života

29.90€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/huba-reishi-ling-zhi-ganoderma-lucidum/
https://bestofnatur.sk/product/huba-reishi-ling-zhi-ganoderma-lucidum/


SPECIALIST: Olej z cédrových orieškov 
(Borovica Sibírska) so živicou (20% živice) 
100ml

Unikátny produkt spoločnosti “Specialist” vyrobený 
na základe starobylého sibírskeho receptu z oleja z 
cédrových orieškov a cédrové živice

Prírodný zdroj mladosti, zdravia a dlhovekosti. Unikátny 
produkt spoločnosti “Specialist” vyrobený na základe 
starobylého sibírskeho receptu z oleja z cédrových 
orieškov a cédrové živice. Tento olej v sebe spája 
unikátne účinky dvoch účinných látok, ktoré pôsobia 
spoločne oveľa účinnejšie, než oddelene.

Alergény: Orechy. Môže obsahovať stopy vlašského 
orecha a sezamu.

Energetická hodnota na 100 g: 3 700 kJ / 900 kcal

Nutričná hodnota na 100 g: Tuky: 100 g (z toho nasýtené 
mastné kyseliny 10 g), Sacharidy 0 g, Bielkoviny 0 g, Soľ 
0 g

Skladovanie: Skladujte na tmavom mieste, pri teplote 
od 0°C do + 25°C. Po otvorení odporúčame skladovať v 
chladničke po dobu max. 3 mesiacov.

Upozornenie: Kal na dne nie je na závadu.

Krajina pôvodu: Rusko

Balenie: 100 ml

14.90€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/specialist-olej-z-cedrovych-orieskov-borovica-sibirska-so-zivicou-20-zivice-100ml/
https://bestofnatur.sk/product/specialist-olej-z-cedrovych-orieskov-borovica-sibirska-so-zivicou-20-zivice-100ml/
https://bestofnatur.sk/product/specialist-olej-z-cedrovych-orieskov-borovica-sibirska-so-zivicou-20-zivice-100ml/
https://bestofnatur.sk/product/specialist-olej-z-cedrovych-orieskov-borovica-sibirska-so-zivicou-20-zivice-100ml/


SPECIALIST: Olej z cédrových orieškov 
(Borovice sibírska) Altajský 250ml

Cédrový olej od spoločnosti “Specialist” predstavuje 
100% prírodný výrobok, ktorý predstavuje bohatý zdroj 
biologicky aktívnych látok.

Cédrový olej od spoločnosti “Specialist” predstavuje 
100% prírodný výrobok, ktorý predstavuje bohatý 
zdroj biologicky aktívnych látok. Vyrovnané spojenie 
vitamínov, minerálnych látok a nezameniteľných 
mastných kyselín Omega-6 a Omega-3, robí cédrový 
olej celkovo prospešným prostriedkom pre organizmus. 
Cédrový olej dodáva jedlu neopakovateľnú chuť a 
jemnú orieškovú arómu.

Zloženie: 100% nerafinovaný, za studena lisovaný olej z 
cédrových orieškov (pinus sibirica)

Alergény: Orechy. Môže obsahovať stopy vlašského 
orecha a sezamu.

Energetická hodnota na 100 g: 3 700 kJ / 900 kcal

Nutričná hodnota na 100 g: Tuky: 100 g (z toho nasýtené 
mastné kyseliny 10 g), Sacharidy 0 g, Bielkoviny 0 g, Soľ 
0 g.

Skladovanie: Skladujte na tmavom mieste, pri teplote 
od 0°C do + 25°C. Po otvorení odporúčame skladovať 
v chladničke po dobu max. 3 mesiacov. Skladujte 
mimo dosahu priamych slnečných lúčov.

Upozornenie: Kal na dne nie je na závadu.

Krajina pôvodu: Rusko

Balenie: 100 ml

33.58€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/specialist-olej-z-cedrovych-orieskov-borovice-sibirska-altajsky-250ml/
https://bestofnatur.sk/product/specialist-olej-z-cedrovych-orieskov-borovice-sibirska-altajsky-250ml/
https://bestofnatur.sk/product/specialist-olej-z-cedrovych-orieskov-borovice-sibirska-altajsky-250ml/


SPECIALIST: Olej z cédrových orieškov 
(Borovice sibírska) Altajský 500ml

Cédrový olej od spoločnosti “Specialist” predstavuje 
100% prírodný výrobok, ktorý predstavuje bohatý zdroj 
biologicky aktívnych látok.

Cédrový olej od spoločnosti “Specialist” predstavuje 
100% prírodný výrobok, ktorý predstavuje bohatý 
zdroj biologicky aktívnych látok. Vyrovnané spojenie 
vitamínov, minerálnych látok a nezameniteľných 
mastných kyselín Omega-6 a Omega-3, robí cédrový 
olej celkovo prospešným prostriedkom pre organizmus. 
Cédrový olej dodáva jedlu neopakovateľnú chuť a 
jemnú orieškovú arómu.

Zloženie: 100% nerafinovaný, za studena lisovaný olej z 
cédrových orieškov (pinus sibirica)

Alergény: Orechy. Môže obsahovať stopy vlašského 
orecha a sezamu.

Energetická hodnota na 100 g: 3 700 kJ / 900 kcal

Nutričná hodnota na 100 g: Tuky: 100 g (z toho nasýtené 
mastné kyseliny 10 g), Sacharidy 0 g, Bielkoviny 0 g, Soľ 
0 g.

Skladovanie: Skladujte na tmavom mieste, pri teplote 
od 0°C do + 25°C. Po otvorení odporúčame skladovať 
v chladničke po dobu max. 3 mesiacov. Skladujte 
mimo dosahu priamych slnečných lúčov.

Upozornenie: Kal na dne nie je na závadu.

Krajina pôvodu: Rusko

Balenie: 100 ml

47.90€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/specialist-olej-z-cedrovych-orieskov-borovice-sibirska-altajsky-500ml/
https://bestofnatur.sk/product/specialist-olej-z-cedrovych-orieskov-borovice-sibirska-altajsky-500ml/
https://bestofnatur.sk/product/specialist-olej-z-cedrovych-orieskov-borovice-sibirska-altajsky-500ml/


Olej z čiernej rasce – altajský 250ml

Olej z čiernej rasce má blahodárne účinky na ľudský 
organizmus aj vďaka širokému spektru zdraviu 
prospešných látok, ktoré obsahuje. Jeho pravidelné 
užívanie stimuluje imunitný systém, má antibakteriálne, 
antimykotické a antiseptické účinky.

Olej z čiernej rasce je ako stvorený pre suchú a citlivú 
pokožku, ktorú regeneruje a poskytuje jej prirodzenú 
ochranu. Čierna rasca je jedna z najsilnejších liečivých 
rastlín sveta. Jej semená sa používali po stáročia aj na 
Blízkom východe, v Stredomorí a Indii. Čierna rasca 
má obzvlášť dlhú históriu použitia v Egypte, kde už 
v staroveku kráľovná Nefertiti, známa svojou krásou, 
používala olej kvôli jeho schopnosti posilniť a priniesť 
lesk vlasov a nechtov.

Rasca je lisovaná za studena špeciálnou technológiou 
zo semien altajskej čiernej rasce. Táto technológia 
umožňuje ponechať v oleji všetky živiny aj chuť, farbu a 
vôňu čerstvej rasce.

Zloženie: 100% nerafinovaný, za studena lisovaný olej z 
cédrových orieškov (pinus sibirica)

Alergény: Orechy. Môže obsahovať stopy vlašského 
orecha a sezamu.

Energetická hodnota na 100g: 3 700 kJ / 900 kcal

Nutričná hodnota na 100 g: Tuky: 100 g (z toho nasýtené 
mastné kyseliny 10 g), Sacharidy 0 g, Bielkoviny 0 g, Soľ 
0 g.

Skladovanie: Skladujte na tmavom mieste, pri teplote 
od 0°C do + 25°C. Po otvorení odporúčame skladovať v 
chladničke po dobu max. 3 mesiacov. Skladujte mimo 
dosahu priamych slnečných lúčov.

Upozornenie: Kal na dne nie je na závadu.

Krajina pôvodu: Rusko

Balenie: 100 ml

17.90€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/olej-z-ciernej-rasce-altajsky-250ml/
https://bestofnatur.sk/product/olej-z-ciernej-rasce-altajsky-250ml/


Olej z čiernej rasce – altajský 100ml

Olej zo semien čiernej rasce obsahuje viac než 100 
účinných látok, ktoré pomáhajú stimulovať imunitný 
systém.

Olej z čiernej rasce má blahodárne účinky na ľudský 
organizmus aj vďaka širokému spektru zdraviu 
prospešných látok, ktoré obsahuje. Jeho pravidelné 
užívanie stimuluje imunitný systém, má antibakteriálne, 
antimykotické a antiseptické účinky.

Olej z čiernej rasce je ako stvorený pre suchú a citlivú 
pokožku, ktorú regeneruje a poskytuje jej prirodzenú 
ochranu. Čierna rasca je jedna z najsilnejších liečivých 
rastlín sveta. Jej semená sa používali po stáročia aj na 
Blízkom východe, v Stredomorí a Indii. Čierna rasca 
má obzvlášť dlhú históriu použitia v Egypte, kde už 
v staroveku kráľovná Nefertiti, známa svojou krásou, 
používala olej kvôli jeho schopnosti posilniť a priniesť 
lesk vlasov a nechtov.

Rasca je lisovaná za studena špeciálnou technológiou 
zo semien altajskej čiernej rasce. Táto technológia 
umožňuje ponechať v oleji všetky živiny aj chuť, farbu a 
vôňu čerstvej rasce.

10.50€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/olej-z-ciernej-rasce-altajsky-100ml/
https://bestofnatur.sk/product/olej-z-ciernej-rasce-altajsky-100ml/


ELIT Olej čierna rasca 100% 200ml

Pôsobí na kardiovaskulárnu sústavu, obranyschopnosť, 
podporuje a upokojuje činnosť tráviaceho traktu, má 
dezinfekčné a antioxidačné účinky.

Za studena lisovaný, prvý lis. Užívať pri zistených 
parazitoch v trávení. Vynikajúci pre Alergikov na 
zjemnenie príznakov a prejavov Alergických reakcií. 
Pri sennej nádche. Olej zo semien čiernej rasce sa 
vďaka blahodárnym účinkom na organizmus používa 
už po stáročia. Obsahuje unikátny komplex biologicky 
aktívnych látok ako nenasýtené mastné kyseliny, 
minerály síry, fosforu a železo, vápnik, vitamíny A, E, 
éterický olej nigellon a i.

18.80€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/elit-olej-cierna-rasca-100-200ml/
https://bestofnatur.sk/product/elit-olej-cierna-rasca-100-200ml/


Rakytníkový olej – altajský 100ml

Altajský rakytníkový olej lisovaný za studena z plodov 
rakytníka rešetliakovitého bohatý na vitamíny, mikro a 
makroelementy.

Rakytníkový olej je lídrom medzi rastlinnými olejmi. 
Podporuje normálny metabolizmus alebo spomaľuje 
proces starnutia. Rakytník posilňuje imunitný systém 
a zvyšuje obranyschopnosť organizmu. Pomáha proti 
únave a navodzuje lepšiu náladu. Panenský rakytníkový 
olej má oranžovú farbu a charakteristickú vôňu.

Olej z rakytníka rešetliakového má špeciálne miesto 
vo všetkých tradičných medicínach. Dokonca aj počas 
doby Cyrila a Metoda liečitelia aktívne používali “červený 
olej” pre liečbu popálenín, vredov, či na zvýšenie vitality.

Rakytník je spracovávaný špeciálnou technológiou z 
vybraných bobúľ altajského rakytníka rešetliakového. 
Táto technológia umožňuje ponechať v oleji všetky 
živiny aj chuť, farbu a vôňu čerstvého rakytníka.

9.60€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/rakytnikovy-olej-altajsky-100ml/
https://bestofnatur.sk/product/rakytnikovy-olej-altajsky-100ml/


Rakytníkový olej – altajský 250ml

Altajský rakytníkový olej lisovaný za studena z plodov 
rakytníka rešetliakovitého bohatý na vitamíny, mikro a 
makroelementy.

Rakytníkový olej je lídrom medzi rastlinnými olejmi. 
Podporuje normálny metabolizmus alebo spomaľuje 
proces starnutia. Rakytník posilňuje imunitný systém 
a zvyšuje obranyschopnosť organizmu. Pomáha proti 
únave a navodzuje lepšiu náladu. Panenský rakytníkový 
olej má oranžovú farbu a charakteristickú vôňu.

Olej z rakytníka rešetliakového má špeciálne miesto 
vo všetkých tradičných medicínach. Dokonca aj počas 
doby Cyrila a Metoda liečitelia aktívne používali “červený 
olej” pre liečbu popálenín, vredov, či na zvýšenie vitality.

Rakytník je spracovávaný špeciálnou technológiou z 
vybraných bobúľ altajského rakytníka rešetliakového. 
Táto technológia umožňuje ponechať v oleji všetky 
živiny aj chuť, farbu a vôňu čerstvého rakytníka.

16.90€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/rakytnikovy-olej-altajsky-250ml/
https://bestofnatur.sk/product/rakytnikovy-olej-altajsky-250ml/


Rakytníkový olej – altajský 500ml

Altajský rakytníkový olej lisovaný za studena z plodov 
rakytníka rešetliakovitého bohatý na vitamíny, mikro a 
makroelementy.

Rakytníkový olej je lídrom medzi rastlinnými olejmi. 
Podporuje normálny metabolizmus alebo spomaľuje 
proces starnutia. Rakytník posilňuje imunitný systém 
a zvyšuje obranyschopnosť organizmu. Pomáha proti 
únave a navodzuje lepšiu náladu. Panenský rakytníkový 
olej má oranžovú farbu a charakteristickú vôňu.

Olej z rakytníka rešetliakového má špeciálne miesto 
vo všetkých tradičných medicínach. Dokonca aj počas 
doby Cyrila a Metoda liečitelia aktívne používali “červený 
olej” pre liečbu popálenín, vredov, či na zvýšenie vitality.

Rakytník je spracovávaný špeciálnou technológiou z 
vybraných bobúľ altajského rakytníka rešetliakového. 
Táto technológia umožňuje ponechať v oleji všetky 
živiny aj chuť, farbu a vôňu čerstvého rakytníka.

28.50€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/rakytnikovy-olej-altajsky-500ml/
https://bestofnatur.sk/product/rakytnikovy-olej-altajsky-500ml/


Olej z pestreca mariánskeho – altajský 100ml

Pestrecový olej lisovaný za studena o semien pestreca 
mariánskeho obsahuje vitamíny, vzácne flavonoidy, 
silymarín aj stopové prvky.

Pestrecový olej podporuje detoxikáciu a funkcie 
pečene, normalizuje metabolické procesy organizmu. 
To zlepšuje trávenie a zosilňuje obranyschopnosť 
organizmu. Neutralizuje jedy a toxíny predtým, než 
majú negatívny vplyv na činnosť pečene a žlčových 
ciest.

Pestrecový olej je spracovávaný špeciálnou 
technológiou lisovaný za studena zo semien pestreca 
mariánskeho, dopestovaného na poliach Sibíri. Táto 
metóda zaisťuje bezpečnosť prírodných ingrediencií. 
Pestrec mariánsky v dávnych dobách ľudia nazývali “Dar 
Panny Márie”. Jedna legenda hovorí, že Panna Mária 
sama poukázala na túto rastlinu ako na uzdravenie. 5.50€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/olej-z-pestreca-marianskeho-altajsky-100ml/
https://bestofnatur.sk/product/olej-z-pestreca-marianskeho-altajsky-100ml/


Olej z ľaničníka siateho 350ml

Delikátny, za studena lisovaný ľaničníkový olej sýtej žltej 
farby má gurmánsku chuť s jemným nádychom špargle 
a je mimoriadne bohatým zdrojom nenasýtených 
mastných kyselín.

Tento netradičný olej, ktorý sa dá v našich zemepisných 
šírkach zohnať len ťažko, je vyrobený z tzv. „falošného 
ľanu”, odborne známeho pod názvom Camelina 
sativa, ľaničník siaty alebo sibírsky ľan. Podľa mnohých 
vedeckých výskumov je olej vyrobený z tejto rastliny 
nutrične ešte bohatší, ako za studena lisovaný olej z 
bežného ľanu.

Ľaničníkový olej má na ľudský organizmus podobné 
účinky ako klasický ľanový olej, ale ako sa ukázalo, 
v niektorých prípadoch je ešte o niečo účinnejší, než 
jeho rozšírenejší olejnatý „súrodenec”. Ľaničníkový 
olej znižuje hladinu cholesterolu v krvi a zvyšuje 
kvalitu ciev. Podporuje správne fungovanie imunity 
a normalizuje krvný tlak. Stará sa o celkové zdravie 
kardiovaskulárneho systému a chráni organizmus 
pred rakovinou.

8.30€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/olej-z-lanicnika-siateho-350ml/
https://bestofnatur.sk/product/olej-z-lanicnika-siateho-350ml/


BELITA Výživný tvárový krém Aurum s 
24‑karátovým zlatom (45g)

Výživný krém na tvár s 24-karátovým zlatom. Aktivuje 
funkcie epidermálnych buniek, vyživuje a posilňuje 
pomocou kolagénu extracelulárny matrix (ECM – 
mezibunková hmota) pokožky, odstraňuje podráždenia, 
stimuluje regeneračné procesy.

Koloidné zlato oživuje unavené kožné bunky, poskytuje 
účinné zložky stimulujúce ich regeneráciu a zároveň 
kožné bunky omladzuje a okysličuje. Arganový 
olej vyživuje a zjemňuje pokožku, má antioxidačné 
vlastnosti. Med a pektín dopĺňajú nedostatok 
vitamínov a stopových prvkov. Bambucké maslo 
(shea butter) pomáha napnúť kožné bunky, posilňuje 
kolagénové vlákna. Výťažok z bieleho čaju odstraňuje 
podráždenie a stimuluje regeneračné procesy. Extrakt 
z pomarančových kvetov stabilizuje a tonizuje pokožku.

10.90€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/belita-vyzivny-tvarovy-krem-aurum-s-24-karatovym-zlatom-45g/
https://bestofnatur.sk/product/belita-vyzivny-tvarovy-krem-aurum-s-24-karatovym-zlatom-45g/
https://bestofnatur.sk/product/belita-vyzivny-tvarovy-krem-aurum-s-24-karatovym-zlatom-45g/


BELITA Hydratačný tvárový krém Aurum s 
24‑karátovým zlatom (45g)

Intenzívny hydratačný krém na tvár s 24-karátovým 
zlatom. Obsahuje aktívne zložky, ktoré hydratujú 
hlboké vrstvy pokožky, obnovujú pružnosť a stimulujú 
obnovu buniek zároveň krém tonizuje a znižuje známky 
únavy pleti.

Intenzívne hydratujúca kyselina hyalurónová aktívne 
hydratuje hlboké vrstvy pokožky. Komplex Gidraporin 
™, ktorý zahŕňa; med z citrusových kvetov. Pektín 
chráni pokožku pred stratou vlhkosti tvorí na jeho 
povrchu neviditeľnú ochranu. Ióny 24-karátového zlata 
po interakcii s bunkami pokožky, doslova zvýšia ich 
životaschopnosť, stimulujú ich regeneračné procesy.
Pšeničné proteíny posilňujú štruktúru pleti, obnovujú 
jej pružnosť a a dodávajú jej hodvábny, krásny vzhľad.
Bioaktívne výťažky z bieleho čaju a pomarančových 
kvetov tonizujú kožné bunky, napĺňajú ich energiou 
a chránia pred nepriaznivým vplyvom vonkajšieho 
prostredia.

11.90€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/belita-hydratacny-tvarovy-krem-aurum-s-24-karatovym-zlatom-45g/
https://bestofnatur.sk/product/belita-hydratacny-tvarovy-krem-aurum-s-24-karatovym-zlatom-45g/
https://bestofnatur.sk/product/belita-hydratacny-tvarovy-krem-aurum-s-24-karatovym-zlatom-45g/


BELITA Očný krém Aurum s 24‑karátovým 
zlatom (20ml)

Hydratačný očný krém s 24-karátovým koloidným 
zlatom sa aktívne stará o tenkú a citlivú pleť okolo 
očí. Krém dáva pocit neuveriteľného komfortu. Pleti 
dodáva energiu, delikátny lesk a dokonalú pružnosť. 
Intenzívne hydratuje, má protivráskový efekt a pomáha 
znižovať tiene a opuchy okolo očí.

Koloidné zlato a pšeničné bielkoviny intenzívne 
stimulujú obnovu buniek a obnovujú pružnosť  
a hladkosť pokožky. Kofeín redukuje tmavé kruhy 
a opuchy okolo očí. Hydratačný komplex založený 
na betaíne, pektínoch z citrusových plodov a medu 
poskytuje dlhotrvajúcu hydratáciu. Argánový olej, 
výťažky z listov bieleho čaju a kvetov pomaranča 
pôsobia ochranne a protistresovo na jemnú pokožku 
okolo očí.

6.90€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/intenzivne-hydratacny-krem-aurum-obnovujuci-kozu-okolo-oci-20ml/
https://bestofnatur.sk/product/intenzivne-hydratacny-krem-aurum-obnovujuci-kozu-okolo-oci-20ml/
https://bestofnatur.sk/product/intenzivne-hydratacny-krem-aurum-obnovujuci-kozu-okolo-oci-20ml/


SOFIA – kozmetický krém s extraktom z pijavíc 
125ml

Krém Sofia obsahuje výťažky z pijavice lekárskej má 
komplexné kozmetické účinky. Krém Sofia s extraktom 
z pijavíc pomáha pri kŕčových žilách, cievnych 
pavučinkách, opuchnutých a ťažkých nohách.

Krém Sofia s extraktom pijavíc pomáha pri kŕčových 
žilách, cievnych pavučinkách, opuchnutých a ťažkých 
nohách. Obsahuje výťažky z pijavice lekárskej, včelí 
vosk, éterické oleje (z rakytníka a pšeničných klíčkov), 
výťažky (harmanček, pagaštan, divoká ruža, lopúch) a 
vitamíny.

Sofia – krém s extraktom pijavíc sa používa pri 
nedostatočnosti periférneho krvného obehu dolných 
končatín, pri povrchovom zápale žíl, varikóznom 
rozšírení žíl dolných končatín a chronickej žilovej 
nedostatočnosti. Ďalej sa úspešne používa pri únave 
nôh alebo ťažobe nôh, napätí, opuchoch, kŕčoch, 
cievnych pavučinkách a kŕčových žilách. Krém obsahuje 
látky, ktoré prenikajú hlboko do tkanív, až k stenám žíl 
a ciev, ktoré vyživujú a regenerujú.

Krém Sofia tonizuje a osviežuje pleť, zanecháva ju 
jemnú a vláčnu, účinne podporuje odstraňovanie 
kožných chýb ako sú škvrny, cievne problémy alebo 
začervenanie, či podráždenie.

8.60€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/sofia-kozmeticky-krem-s-extraktom-z-pijavic-125ml/
https://bestofnatur.sk/product/sofia-kozmeticky-krem-s-extraktom-z-pijavic-125ml/
https://bestofnatur.sk/product/sofia-kozmeticky-krem-s-extraktom-z-pijavic-125ml/


Sofia – Kozmetický krém s extraktom z pijavíc 
(200ml)

Krém Sofia obsahuje výťažky z pijavice lekárskej má 
komplexné kozmetické účinky. Krém Sofia s extraktom 
z pijavíc pomáha pri kŕčových žilách, cievnych 
pavučinkách, opuchnutých a ťažkých nohách.

Krém Sofia s extraktom pijavíc pomáha pri kŕčových 
žilách, cievnych pavučinkách, opuchnutých a ťažkých 
nohách. Obsahuje výťažky z pijavice lekárskej, včelí 
vosk, éterické oleje (z rakytníka a pšeničných klíčkov), 
výťažky (harmanček, pagaštan, divoká ruža, lopúch) a 
vitamíny.

Sofia – krém s extraktom pijavíc sa používa pri 
nedostatočnosti periférneho krvného obehu dolných 
končatín, pri povrchovom zápale žíl, varikóznom 
rozšírení žíl dolných končatín a chronickej žilovej 
nedostatočnosti. Ďalej sa úspešne používa pri únave 
nôh alebo ťažobe nôh, napätí, opuchoch, kŕčoch, 
cievnych pavučinkách a kŕčových žilách. Krém obsahuje 
látky, ktoré prenikajú hlboko do tkanív, až k stenám žíl 
a ciev, ktoré vyživujú a regenerujú.

Krém Sofia tonizuje a osviežuje pleť, zanecháva ju 
jemnú a vláčnu, účinne podporuje odstraňovanie 
kožných chýb ako sú škvrny, cievne problémy alebo 
začervenanie, či podráždenie.

8.60€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/sofia-kozmeticky-krem-s-extraktom-z-pijavic-200ml/
https://bestofnatur.sk/product/sofia-kozmeticky-krem-s-extraktom-z-pijavic-200ml/
https://bestofnatur.sk/product/sofia-kozmeticky-krem-s-extraktom-z-pijavic-200ml/


SHUSTER Gél‑balzam na kĺby Zázrak Chaš 70 g

Odporúča sa pri komplexnej liečbe ochorení kĺbov 
a chrbtice spôsobených deštrukciou chrupavky a 
spojivových tkanív a vlákien, reumatizmu, ischiasu, 
ochorení kĺbov končatín a chrbtice súvisiacich s vekom, 
zápalu sedacieho nervu, k zlepšeniu hojenia zlomenín, 
podvrtnutí… Prispieva k obnove chrupavky kĺbov, 
pomáha chrániť kĺby pred poškodením, podporuje 
rýchle potlačenie zápalu v kĺboch, pomáha eliminovať 
nepohodlie v kĺboch a chrbtici, pomáha zastaviť 
rozklad zostarnutej “opotrebovanej” kĺbovej chrupavky, 
aktivuje produkciu interartikulárnej (synoviálnej) 
tekutiny, prispieva k zlepšeniu zdravia kostí, zlepšuje 
pohyblivosť kĺbov, zvyšuje a posilňuje väzivá, aktívne 
obnovuje zranené svalové tkanivo, zlepšuje pružnosť 
väzov a svalov, zmierňuje opuchy, modriny.

Prispieva k obnove chrupavky kĺbov, pomáha chrániť 
kĺby pred poškodením, podporuje rýchle potlačenie 
zápalu v kĺboch, pomáha eliminovať nepohodlie v 
kĺboch a chrbtici, pomáha zastaviť rozklad zostarnutej 
“opotrebovanej” kĺbovej chrupavky, vyživuje a obnovuje 
synoviálnu membránu kĺbovej chrupavky a aktivuje 
produkciu interartikulárnej (synoviálnej) tekutiny, 
zvyšuje jej viskoelastické vlastnosti (synoviálna tekutina 
znižuje trenie a zvyšuje vzájomnú väzbu kĺbových 
plôch, zvyšuje ich pohyblivosť, dodáva energiu do 
kĺbovej chrupavky, je ďalší tlmič nárazov), prispieva k 
zlepšeniu zdravia kostí, zlepšuje pohyblivosť kĺbov, 
zvyšuje a posilňuje väzivá, aktívne obnovuje zranené 
periartikulárne svalové tkanivo zahusťuje svalové 
vlákna, zlepšuje pružnosť väzov a svalov, zmierňuje 
opuchy, modriny, opuchy periartikulárnej svalovej siete.

6.70€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/gel-balzam-na-klby-zazrak-chas-70-g/
https://bestofnatur.sk/product/gel-balzam-na-klby-zazrak-chas-70-g/


Muravivit – masážny krém s jazvečím tukom 
70g

Masážny gél Muravivit s jazvečím tukom je výborný pri 
probléme s chrupavkami alebo svalovou hmotou, pri 
bolestiach a zápaloch. Aktívne zložky kyseliny mravčej 
zlepšujú pružnosť ciev a obeh krvi.

Masážny gél Muravivit s jazvečím tukom a mravčím 
jedom sa používa pri problémoch pohybového 
aparátu, na zmiernenie a utlmenie bolesti alebo 
zápalu vyžarujúcich z kĺbov a svalov, spôsobených 
fyziologickými zmenami (nedostatok vitamínov a 
minerálov v dôsledku starnutia) alebo pri zranení 
tkanív v okolí kĺbu (svaly, väzivo, šľachy).

Muravivit má silné protireumatické vlastnosti, 
zmierňuje opuchy kĺbov, posilňuje vnútorné aj 
vonkajšie kĺbové väzy, zlepšuje pružnosť kĺbov, 
vyživuje periartikulárne svaly, väzy a šľachy vitamínmi, 
organickými a anorganickými stopovými prvkami.

Zlepšuje krvný obeh v krvných a lymfatických cievach, 
spôsobuje rýchly prietok krvi do liečenej oblasti, vďaka 
mravčiemu jedu zlepšuje pružnosť periartikulárnych 
krvných ciev. Je účinný pri zahrievaní svalov pred 
športovým tréningom alebo pri podchladení, či 
omrzlinách.

Pomáha pri liečbe artritídy, artrózy, osteoporózy, 
osteochondrózy, reumatizme alebo dne. Taktiež je 
nápomocný pri zlomenine, podvrtnutí, vytknutí alebo 
pri modrinách.

6.90€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/muravivit-masazny-krem-s-jazvecim-tukom-70g/
https://bestofnatur.sk/product/muravivit-masazny-krem-s-jazvecim-tukom-70g/
https://bestofnatur.sk/product/muravivit-masazny-krem-s-jazvecim-tukom-70g/


Parashield kapsule

Výrobok sa používa na zbavenie sa črevných parazitov. 
Komplex rastlín s výraznými účinkami proti parazitom 
má výrazné antioxidačné, imunomodulačné, 
detoxikačné a antialergické účinky.

Výrobok sa používa na zbavenie sa črevných parazitov.
Komplex rastlín s výraznými účinkami proti parazitom 
má výrazné antioxidačné, imunomodulačné, 
detoxikačné a antialergické účinky.

ZABRÁNIŤ NAPÁDANIU PARAZITMI JE NEMOŽNÉ – sú 
v pôde, vzduchu, a vo vode*
Je však reálne možné žiť bez nich pravidelným 
ODČERVOVANÍM celej rodiny*

32.90€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/parashield-kapsule/
https://bestofnatur.sk/product/parashield-kapsule/


LIFESTYLES Intra – bylinný extrakt 950ml

Základnou úlohou Intry je zbaviť telo toxických látok, 
regenerovať ho, dodať mu potrebnú energiu, posilniť 
imunitný systém a tým pôsobiť ako prevencia proti 
civilizačným chorobám. Intra spriechodňuje a čistí 
cievny systém a pomáha vylučovať toxické látky a 
usadeniny z organizmu.

Regeneruje organizmus – každý organizmus má 
zabudovanú pamäť zdravia, ak dostane dostatok 
informácií, dokáže sa vrátiť späť ku zdravému stavu. 
Intra má tú vlastnosť, že obsahuje tieto informácie.
Pri jej užívaní sa zvýši výkonnosť, zníži únava, obnoví 
sa vitalita a najmä sa posilní imunitný systém človeka. 
Pôsobí ako prevencia pri nádorových ochoreniach – 
20 útokov rakovinotvorných buniek môže ľudské telo 
odraziť, pokiaľ má dostatočne silný imunitný systém. 
Intra vracia nášmu organizmu rovnováhu podľa 
známeho princípu jin/ jang.

Regeneruje organizmus – každý organizmus má 
zabudovanú pamäť zdravia, ak dostane dostatok 
informácií, dokáže sa vrátiť späť ku zdravému stavu. 
Intra má tú vlastnosť, že obsahuje tieto informácie.
Pri jej užívaní sa zvýši výkonnosť, zníži únava, obnoví 
sa vitalita a najmä sa posilní imunitný systém človeka. 
Pôsobí ako prevencia pri nádorových ochoreniach – 
20 útokov rakovinotvorných buniek môže ľudské telo 
odraziť, pokiaľ má dostatočne silný imunitný systém. 
Intra vracia nášmu organizmu rovnováhu podľa 
známeho princípu jin/ jang.

41.90€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/intra-950ml/
https://bestofnatur.sk/product/intra-950ml/


Licepa 100ks

Dialylsulfid je baktericídny, fungicídny, antivirózny 
a protikarcino-génny, proti nádorový – alicin, 
antitrombotický, upraví tlak krvi, cholesterol, 
vasodilatans, prevencia infarktu, zväčší amplitúdu 
srdcových sťahov a spomalí pulz. Anti:-aterosklerotikum, 
-diabetikum, -septikum, detoxi-kuje, tlmí alergie, 
astmu, paradentózu, chrípku, rhino-vírus, infekcie GITu, 
hlísty, týfus, dyzentériu. Sekrétolytikum, tusikum, na 
bronchitídu, kašel, ekzém. Zlepší metabolizmus tukov 
a cukrov, trávenie

18.00€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/licepa-100ks/
https://bestofnatur.sk/product/licepa-100ks/


ANTI V (Proti vírusom a potogénnym 
baktériám a plesniam)

Doplnok výživy na podporu zdravia a správneho 
fungovania imunitného systému.Obsahuje 5 
mimoriadne účinných látok, kde dominuje extrakt z 
badiánu, ktorý využívajú aj nové antivirotiká, extrakt 
z grepových jadier, kurkumín a ďalšie vzájomne 
synergicky mimoriadne dobre pôsobiace prírodné látky. 
Zvlášť účinný prípravok proti vírusom a patogénnym 
baktériám.

BADIÁN sa v prírodnom liečiteľstve používa pri 
prechladnutí, uľahčuje dýchanie a zabíja baktérie.

OREGANO má pozitívny vplav na naše zdravie vďaka 
látke carvacrol, ktorý je preukázateľne veľmi silným 
prírodným antibiotikom, pôsobiacim predovšetkým na 
bakteriálne kmene odolné voči klasickým syntetickým 
antibiotikám. Pôsobí ako silná látka proti plesniam 
– kožným, aj proti plesniam v potravinách, ktoré 
spôsobujú tráviace ťažkosti. Je zároveň jedným z 
najsilnejších antioxidantov.

KURKUMÍN- je využívaný pre ochranu tráviaceho 
traktu, pečene, žalúdka a na podporu imunity.

15.50€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/anti-v-proti-virusom-a-potogennym-bakteriam-a-plesniam/
https://bestofnatur.sk/product/anti-v-proti-virusom-a-potogennym-bakteriam-a-plesniam/
https://bestofnatur.sk/product/anti-v-proti-virusom-a-potogennym-bakteriam-a-plesniam/


CLA + Q10 + vit.E 60tbl

Doplnok výživy na podporu zdravého fungovania srdca, 
pečene a ciev, na udržanie zdravej hladiny cholesterolu 
a na podporu životnej energie a vitality.

CLA (Konjugovaná kyselina Linolová) v prípravku 
prispieva k udržaniu optimálnej hladiny cholesterolu v 
krvi. Je zdravým tukom a patrí medzi omega-6 mastné 
kyseliny.

KOENZÝM Q10 (tzv. ubichinón) v prípravku sa v 
organizme zúčastňuje na získavaní energie z potravy 
(je to jedna z jeho kľúčových úloh). Vo vysokých 
množstvách sa Koenzým Q10 nachádza vo vnútorných 
orgánoch ako srdce a pečeň. So zvyšujúcim sa vekom, 
klesá jeho tvorba v organizme.

VITAMÍN E v prípravku, patrí do skupiny vitamínov 
rozpustných v tukoch, vyznačuje sa schopnosťou viazať 
voľné radikály, vďaka čomu prispieva k ochrane buniek 
pred oxidačným stresom.

HORČÍK v prípravku prispieva zníženiu vyčerpania a 
únavy, k rovnováhe elektrolytov, k správnej látkovej 
premene dôležitej pre tvorbu energie, k správnemu 
fungovaniu nervového systému, svalov, k normálnej 
syntéze bielkovín, k správnej funkcii bielkovín, k 
správnej funkcii psychiky, k udržaniu zdravých kostí, 
zubov, zohráva úlohu v procese delenia buniek.

LECITÍN sa využíva na podporu pamäti, pre ochranu 
zdravia pečene, žlčníka, zdravej pokožky, na udržanie 
zdravej hladiny cholesterolu a na podporu zdravého 
zraku.

16.50€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/cla-q10-vit-e-60tbl/
https://bestofnatur.sk/product/cla-q10-vit-e-60tbl/


Enzým komplex 120tbl

Enzýmkomplex je prírodný doplnok výživy na podporu 
zdravia a správneho fungovania tráviaceho traktu. 
Obsahuje celý komplex tých najvýznamnejších 
enzýmov pre náš organizmus.

PANKREATICKÉ ENZÝMY zahŕňajú tri skupiny enzýmov 
– proteázy (trypsín, chymotrypsín), lipázy, amylázy.

Pankreatické enzýmy sú čiastočne absorbované 
organizmom. Prispievajú k ochrane zdravia tráviaceho 
traktu (žalúdka), na udržanie zdravej hladiny cukru 
v krvi, na ochranu zdravia srdca a ciev, chránia 
organizmus pred širokým spektrom voľných radikálov, 
na podporu imunity, na ochranu zdravia kĺbov, svalov 
a tkanív.

Enzýmy sa považujú za akési fermenty obsahujúce 
iskru života. Čím viac vysokoaktívnych enzýmov nášmu 
telu dodávame, tým väčší je príliv nového života do 
tela a tým viac tieto enzýmy podporujú tvorbu nových 
zdravých buniek.

19.20€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/enzym-komplex-120tbl/
https://bestofnatur.sk/product/enzym-komplex-120tbl/


Enzým komplex 60tbl

Enzýmkomplex je prírodný doplnok výživy na podporu 
zdravia a správneho fungovania tráviaceho traktu. 
Obsahuje celý komplex tých najvýznamnejších 
enzýmov pre náš organizmus.

PANKREATICKÉ ENZÝMY zahŕňajú tri skupiny enzýmov 
– proteázy (trypsín, chymotrypsín), lipázy, amylázy.

Pankreatické enzýmy sú čiastočne absorbované 
organizmom. Prispievajú k ochrane zdravia tráviaceho 
traktu (žalúdka), na udržanie zdravej hladiny cukru 
v krvi, na ochranu zdravia srdca a ciev, chránia 
organizmus pred širokým spektrom voľných radikálov, 
na podporu imunity, na ochranu zdravia kĺbov, svalov 
a tkanív.

Enzýmy sa považujú za akési fermenty obsahujúce 
iskru života. Čím viac vysokoaktívnych enzýmov nášmu 
telu dodávame, tým väčší je príliv nového života do 
tela a tým viac tieto enzýmy podporujú tvorbu nových 
zdravých buniek.

10.20€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/enzym-komplex-60tbl/
https://bestofnatur.sk/product/enzym-komplex-60tbl/


Glukán IP6 60tbl

Doplnok výživy s beta-glukánom, ktorý prispieva k 
udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi.

BETA-GLUCAN v prípravku prispieva k udržaniu 
normálnej hladiny cholesterolu v krvi.

Beta glucan je zložený cukor (polysacharid). Jeho 
jediným stavebným prvkom je glukóza (jednoduchý 
cukor), pričom glukózové jednotky sú viazané do 
dlhých reťazcov.

Aktívny glukán síce je jednoduchou molekulou, ale 
dokáže naštartovať základné bunky imunitného 
systému – tzv. makrofágy. Makrofág sa tvorí v kostnej 
dreni a cirkuluje po celom tele. Úlohou makrofágov 
je identifikovať a zlikvidovať choré bunky, či cudzie 
toxické látky. Rôzne vírusy a baktérie napádajú ľudské 
telo neustále, preto je aktívna činnosť makrofágov 
nevyhnutná. Organizmus síce disponuje obrovským 
množstvom zbraní, aby sa bránil, avšak pôsobením 
vonkajších vplyvov, či už je to stres, zlá strava, zlá 
nálada, toxické prostredie, hluk, hádky a podobne sa 
odolnosť nášho tela a jeho schopnosť čeliť votrelcom 
znižuje. Preto je pravidelná stimulácia makrofágov 
nevyhnutná. Užívanie glukánu má vplyv na posilnenie 
imunity.

Glukán je taktiež veľmi vhodným doplnkom aj k liečbe 
antibiotikami.

IP6 (Inositol) je neoddeliteľnou súčasťou bunečných 
membrán. Celú radu dôležitých funkcíí plní aj v mozgu. 
V tele sa zúčastňuje na transporte a metabolizme 
mastných kyselín a cholesterolu. Bráni ich ukladaniu 
v pečeni. je taktiež súčasťou rôznych enzýmov. 
Napomáha aj odstraňovaniu voľných radikálov.

Inositol je však látka, ktorú si telo nedokáže v 
dostatočnom množstve vytvoriť a musí sa preto 
prijímať vonka. V menších množstvách sa tvorí 
pomocou črevných baktérií. Je prítomný v bunkových 
membránach mozgu, srdca, svalov, reprodukčných 
orgánov a v kostiach.

10.20€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/glukan-ip6-60tbl/
https://bestofnatur.sk/product/glukan-ip6-60tbl/


Hormonatur muži 60tbl

HORMONATUR MUŽI je prírodný doplnok výživy na 
podporu zdravého fungovania libida, erekcie, na 
zachovanie zdravej prostaty, sexuálnej vnímavosti, a na 
udržanie zdravej hladiny cukru v krvi.

CHRÓM v prípravku prispieva k správnej látkovej 
premene makronutrientov a k udržaniu normálnej 
hladiny glukózy v krvi.

SELÉN v prípravku prispieva k správnej spermatogenéze, 
k udržaniu zdravých vlasov, nechtov, k správnemu 
fungovaniu štítnej žľazy, k ochrane buniek pred 
oxidačným stresom.

SÓJOVÉ IZOFLAVONOIDY sú využívané na zachovanie 
zdravej prostaty a na podporu správneho fungovania 
sexuálnej vnímavosti.

SAW PALMETTO (Sereona Repens) je využívané pre 
ochranu zdravia močového mechúra a močovej rúry, na 
zachovanie zdravej prostaty a na podporu správneho 
fungovania sexuálnej vnímavosti.

PARADAJKOVÝ LYKOPÉN je účinný antioxidant – je 
účinný na podporu zdravej pokožky a na zachovanie 
zdravej prostaty.

GRAPE SEED EXTRAKT (Extrakt zo semien hrozna) sú 
bohaté na bioflavonoidy- podporujú aktivitu Vitamínu 
C. Je využívaný pri ochrane zdravia srdca a ciev.

ŽEN-ŠEŇ SIBÍRSKY je využívaný na podporu zdravia a 
správne fungovanie nervového a imunitného systému, 
a podporu životnej energie a vitality.

GINKO BILOBA je využívaná pre ochranu zdravia 
mozgu, srdca a ciev, na podporu pamäti a koncentrácie, 
optimálneho krvného tlaku

MUCUNA PRURIENS je využívaná na podporu 
správneho fungovania imunitného a nervového 
systému, sexuálnej vnímavosti, a na podporu pamäti a 
koncentrácie.

MUIRA PUAMA je využívaná na podporu správneho 
fungovania sexuálnej vnímavosti a nervového systému.

KOLAGÉN je využívaný na podporu zdravej pokožky, 
nechtov a vlasov, a na udržanie zdravých kĺbov a kostí.

11.80€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/hormonatur-muzi-60tbl/
https://bestofnatur.sk/product/hormonatur-muzi-60tbl/


Hormonatur ženy 30tbl

Doplnky výživy pre ochranu zdravia pokožky, vlasov, 
nechtov, na podporu životnej energie a vitality, využíva 
sa k správnemu fungovaniu nervového systému.

6.90€

CHRÓM v prípravku prispieva k správnej látkovej 
premene makronutrientov a k udržaniu normálnej 
hladiny cholesterolu v krvi.

SELÉN v prípravku prispieva k udržaniu zdravých 
vlasov, nechtov, k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, k správnemu fungovaniu štítnej žľazy, k 
ochrane buniek pred oxidačným stresom.

MOLYBDÉN prispieva k správnej látkovej premene 
sírnych aminokyselín.

VITAMÍN D3 (Cholekalciferol) prispieva k správnemu 
vstrebávaniu vápnika a fosforu, k normálnej hladine 
vápnika v krvi, k udržaniu zdravých kostí, svalov, zubov.

JÓD v prípravku prispieva k správnemu fungovaniu 
nervového systému, k udržaniu zdravej pokožky, 
k správnej tvorbe hormónov štítnej žľazy a k jej 
správnemu fungovaniu.

SÓJOVÉ IZOFLAVONOIDY sú využívané na zachovanie 
zdravej prostaty a na podporu správneho fungovania 
sexuálnej vnímavosti.

DIOSCOREA VILLOSA je rastlina, využívaná na podporu 
zdravia žien, na podporu zdravého fungovania 
pohlavných hormónov (estrogénov a progesterónu), na 
pohodlie počas menštruácie a na obdobie menopauzy.

ANGELICA SINENSIS (DON QUAN) je rastlina, využívaná 
na podporu zdravia maternice a pre pohodlie počas 
menštruácie.

KÓREJSKÝ ŽEN-ŠEŇ je využívaný na podporu 
nervového systému, na udržanie zdravej hladiny cukru 
v krvi, na podporu zdravého fungovania sexuálnej 
vnímavosti a na podporu životnej energie a vitality.

LAPACHO (Pau D’Arco) – Lapacho je veľmi silným 
antioxidantom a zabraňuje tvorbe a výskytu voľných 
radikálov. Je využívaný na podporu imunity a zdravej 
pokožky.

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/hormonatur-zeny-30tbl/
https://bestofnatur.sk/product/hormonatur-zeny-30tbl/


Kolagén 160tbl

Doplnok výživy na podporu zdravia chrupaviek, kostí, 
kĺbov a spojivových tkanív.

KOLAGEN je využívaný na podporu zdravej pokožky, 
nechtov a vlasov, a na udržanie zdravých kĺbov a kostí. 
Jeho nedostatok sa pri nevhodnej strave dostavuje už 
po 25. roku života.

Kolagen je bielkovina, ktorá tvorí našu pokožku, 
kĺby, vlasy, nechty, kosti, šľachy. Skladá sa približne 
zo 20 druhov základných aminokyselín. Tvorí 25 – 
30 % všetkých proteínov v tele cicavcov a je zložkou 
medzibunkovej hmoty v podobe kolagénových vláken.

Kolagen je súčasťou aj medzistavcovej platničky. Pri 
jej poškodení (vyskočenie platničky) dochádza i k 
poškodeniu kolagénových vlákien.

Hydrolizovaný kolagén je kolagén, ktorý pochádza z 
hovädzích kostí a chrupaviek. Skladá sa z aminokyselín, 
ktoré sú absorbované do krvného obehu a pomáhajú 
pri tvorbe nového kolagénu v organizme.

Hydrolyzovaný kolagén vzniká procesom hydrolýzy, pri 
ktorej dochádza k skráteniu molekulových reťazcov. 
Tým sa zvyšuje stráviteľnosť, ako aj využiteľnosť 
kolagénu pre človeka.

Pre efektívnu tvorba kolagénu musí byť v organizme 
dostatok Vitamínu C.

11.40€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/kolagen-160tbl/
https://bestofnatur.sk/product/kolagen-160tbl/


Lecitín + Horčík 360tbl

Doplnky výživy na podporu zdravia srdca a ciev, na 
udržanie zdravej hladiny cholesterolu.

HORČÍK (Magnesium) v prípravku prispieva k 
správnemu fungovaniu nervového systému, k 
správnemu fungovaniu svalov, k normálnej syntéze 
bielkovín, zohráva úlohu v procese delenia buniek.

Magnesium je po vápniku druhý najdôležitejší 
vnútrobunkový minerál v ľudskom tele a je súčasťou 
viac ako 300 enzýmov. Telo obsahuje 20–30 gramov 
horčíka. 50–70 % sa ho nachádza v kostiach, zvyšok 
vo svaloch, žľazách s vnútorným vylučovaním, určité 
množstvo aj v krvi.

Je nenahraditeľný pre množstvo funkcií v organizme, 
ako je napr.: prenos nervových impulzov, tvorba zubov 
a kostí a svalových sťahov. Je tiež dôležitý pre nervy, 
transportuje cukor do buniek a asistuje pri jeho 
premene na energiu. Podporuje aj účinok inzulínu. 
Vďaka nemu sa zlepšuje využitie kyslíka v bunkách. 
Bez horčíka nefunguje správne ani trávenie. Pomáha 
pri vstrebávaní vápnika, jeden bez druhého v tele 
nemôžu správne fungovať. Tiež má vplyv na zuby, 
zubnú sklovinu a zubný kaz. Má pozitívny vplyv aj na 
pamäť a úsudok.

Magnesium je vhodné aj pre alergikov a mužov, u 
ktorých má vplyv na prostatu.

Horčík je dôležitý prvok kostnej látkovej premeny.

Magnesium je nevyhnutné pre správnu funkciu nervov 
a svalov, je známe ako protistresový prvok.

“V rámci pomerne unikátneho prieskumu, ktorý sa 
uskutočnil na vzorke 200 Slovákov vo veku 17 až 84 
rokov, sa zistilo, že tretina z nás je podľa všetkého 
ohrozená nedostatkom horčíka.” Nedostatkom horčíka 
sú najviac ohrození ľudia po 50-tke.

LECITÍN sa využíva na podporu pamäti, pre ochranu 
zdravia srdca, ciev, pečene, žlčníka, zdravej pokožky, 
na udržanie zdravej hladiny cholesterolu a na podporu 
zdravého zraku.

Lecitín je veľmi dôležitý prvok v ľudskom organizme. 
Zoznam toho, čo pozitívne ovplyvňuje je veľmi dlhý. 
Lecitín ma vplyv najmä na: krvný obeh, mozog, žlčník, 
pokožka, vlasy a nechty, pečeň.

8.30€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/lecitin-horcik-360tbl/
https://bestofnatur.sk/product/lecitin-horcik-360tbl/


Melatonín Inso 30tbl

Doplnok výživy na podporu zdravia spánku, pokožky, 
na podporu správneho fungovania nervového a 
imunitného systému.

MELATONÍN prispieva k zmierneniu subjektívnych 
pocitov únavy po dlhej ceste lietadlom do iného 
časového pásma (jet lag), k skráteniu času potrebného 
na zaspanie. Jeho kľúčovou úlohou je regulovať 
biorytmus spánku a bdenia.

Záujem o melatonín vzrástol aj po tom, čo došlo k 
objaveniu jeho antioxidačných vlastností.

Melatonín je prirodzenou súčasťou v organizme a jeho 
hladina je závislá na striedaní svetla a tmy (svetelné 
žiarenie jeho tvorbu znižuje, tma naopak jeho tvorbu 
podporuje). Je jedným s najvýznamnejších spánkových 
regulátorov, avšak vekom sa postupne jeho tvorba 
znižuje, čo môže byť príčinou nedostatočného spánku.

GLYCÍN je neesenciálna aminokyselina, ktorá je 
využívaná na podporu zdravého a spokojného spánku 
a na podporu správneho fungovania imunitného 
systému.

GABA je aminokyselina, ktorá slúži ako inhibičný 
neurotransmitér v centrálnom nervovom systéme. Je 
používaná na podporu nervového systému a na zdravý 
a spokojný spánok.

Gaba vplýva aj na reguláciu chuti k jedlu, čo ocenia 
najmä ľudia so zvýšenou hmotnosťou.

VITAMÍN B6 v prípravku prispieva k správnej látkovej 
premene dôležitej pre tvorbu energie, správnemu 
fungovaniu nervového a imunitného systému.

10.20€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/melatonin-inso-30tbl/
https://bestofnatur.sk/product/melatonin-inso-30tbl/


Melatonín Inso 60tbl

Doplnok výživy na podporu zdravia spánku, pokožky, 
na podporu správneho fungovania nervového a 
imunitného systému.

MELATONÍN prispieva k zmierneniu subjektívnych 
pocitov únavy po dlhej ceste lietadlom do iného 
časového pásma (jet lag), k skráteniu času potrebného 
na zaspanie. Jeho kľúčovou úlohou je regulovať 
biorytmus spánku a bdenia.

Záujem o melatonín vzrástol aj po tom, čo došlo k 
objaveniu jeho antioxidačných vlastností.

Melatonín je prirodzenou súčasťou v organizme a jeho 
hladina je závislá na striedaní svetla a tmy (svetelné 
žiarenie jeho tvorbu znižuje, tma naopak jeho tvorbu 
podporuje). Je jedným s najvýznamnejších spánkových 
regulátorov, avšak vekom sa postupne jeho tvorba 
znižuje, čo môže byť príčinou nedostatočného spánku.

GLYCÍN je neesenciálna aminokyselina, ktorá je 
využívaná na podporu zdravého a spokojného spánku 
a na podporu správneho fungovania imunitného 
systému.

GABA je aminokyselina, ktorá slúži ako inhibičný 
neurotransmitér v centrálnom nervovom systéme. Je 
používaná na podporu nervového systému a na zdravý 
a spokojný spánok.

Gaba vplýva aj na reguláciu chuti k jedlu, čo ocenia 
najmä ľudia so zvýšenou hmotnosťou.

VITAMÍN B6 v prípravku prispieva k správnej látkovej 
premene dôležitej pre tvorbu energie, správnemu 
fungovaniu nervového a imunitného systému.

15.00€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/melatonin-inso-60tbl/
https://bestofnatur.sk/product/melatonin-inso-60tbl/


Mobil Plus 120tbl

Doplnok výživy na udranie zdravých kĺbov a kostí a 
na podporu správneho fungovania imunitného a 
nervového systému.Mobil plus patrí k najpredávanejším 
produktom overeným veľkým množstvom spokojných 
zákazníkov.

VITAMÍN B5 prispieva k znižovaní únavy a vyčerpania.

VITAMÍN B6 v prípravku prispieva k správnej látkovej 
premene dôležitej pre tvorbu energie, správnemu 
fungovaniu nervového a imunitného systému.

VITAMÍN B9 (Kyselina listová) prispieva k správnej 
syntéze aminokyselín a rastu zárodočných tkanív počas 
tehotenstva, k správnej tvorbe krvi, látkovej premene 
homocystínu, zohráva úlohu v procese delenia buniek.

VITAMÍN C prispieva k udržaniu správneho fungovania 
imunitného systému počas intenzívnej telesnej 
námahy a po nej, k normálnej tvorbe kolagénu a k 
správnej funkcii krvných ciev, kostí, chrupaviek, ďasien, 
pokožky, zubov, k ochrane buniek pred oxidačným 
stresom a zvyšuje vsetrbávanie železa.

GLUKOSAMÍN -množstvo glukosamínu vytváraného v 
organizme s vekom klesá a je využívaný na podporu 
kĺbov a chrupaviek.

CHONDROITÍN je využívaný na podporu kĺbov a 
chrupaviek.

PABA (kyselina para-aminobenzoová) patrí do skupinu 
vitamínov B – vitamín B10. Je využívaná na podporu 
zdravej pokožky, nechtov a vlasov, na podporu zdravia 
pľúc a na podporu správneho fungovania nervového a 
tráviaceho systému.

12.90€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/mobil-plus-120tbl/
https://bestofnatur.sk/product/mobil-plus-120tbl/


Varixol 100tbl

Doplnok výživy na ochranu zdravia správneho 
fungovania žilového systému, ciev, srdca a podporu 
správneho fungovania imunitného systému.
zákazníkov.

VARIXOL je prírodný certifikovaný doplnok výživy 
na ochranu zdravia správneho fungovania žilového 
systému, ciev, srdca a podporu správneho fungovania 
imunitného systému.

VITAMÍN B6 v prípravku prispieva k správnej syntéze 
cysteínu, k správnej látkovej premene dôležitej pre 
tvorbu energie, k správnemu fungovaniu nervového 
systému, k správnej látkovej premene homocysteínu, 
k správnej tvorbe červených krviniek, k zníženiu 
vyčerpania a únavy.

KYSELINA LISTOVÁ v prípravku prispieva k správnej 
syntéze aminokyselín, k správnej tvorbe krvi,v procese 
delenia buniek.

VITAMÍN C v prípravku prispieva k udržaniu správneho 
fungovania imunitného systému počas intenzívnej 
telesnej námahy a po nej, k normálnej tvorbe kolagénu 
a k správnej funkcii krvných ciev, kostí, chrupaviek, 
ďasien, zubov, pokožky, k regenerácii redukovanej 
formy Vitamínu E, zvyšuje vstrebávanie železa.

VITAMÍN E v prípravku prispieva k chrane buniek pred 
oxidačným stresom.

PAGAŠTAN KONSKÝ– je využívaný na ochranu zdravia 
ciev, žilového systému, a lymfatických žliaz.

LISTNATEC TŔNITÝ (Ruscus aculeatus) a extrakt z 
HAMAMEL-u VIRŽÍNSKEHO (Hamamelis virginiana) sú 
využívané na ochranu zdravia ciev.

HLOH OBYČAJNÝ (Crataegus oxyacantha) – je využívaný 
pre ochranu zdravia, srdca, ciev, a na udržanie zdravej 
hladiny cholesterolu.

ČUČORIEDKA OBYČAJNÁ (Vaccinium myrtillus) – je 
antioxidant využívaný na podporu žilového a cievneho 
systému.

GOTU KOLA je využívaná pri rekonvalescencii 
organizmu.

15.60€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/varixol-100tbl/
https://bestofnatur.sk/product/varixol-100tbl/


Varixol 50tbl

Doplnok výživy na ochranu zdravia správneho 
fungovania žilového systému, ciev, srdca a podporu 
správneho fungovania imunitného systému.
zákazníkov.

VARIXOL je prírodný certifikovaný doplnok výživy 
na ochranu zdravia správneho fungovania žilového 
systému, ciev, srdca a podporu správneho fungovania 
imunitného systému.

VITAMÍN B6 v prípravku prispieva k správnej syntéze 
cysteínu, k správnej látkovej premene dôležitej pre 
tvorbu energie, k správnemu fungovaniu nervového 
systému, k správnej látkovej premene homocysteínu, 
k správnej tvorbe červených krviniek, k zníženiu 
vyčerpania a únavy.

KYSELINA LISTOVÁ v prípravku prispieva k správnej 
syntéze aminokyselín, k správnej tvorbe krvi,v procese 
delenia buniek.

VITAMÍN C v prípravku prispieva k udržaniu správneho 
fungovania imunitného systému počas intenzívnej 
telesnej námahy a po nej, k normálnej tvorbe kolagénu 
a k správnej funkcii krvných ciev, kostí, chrupaviek, 
ďasien, zubov, pokožky, k regenerácii redukovanej 
formy Vitamínu E, zvyšuje vstrebávanie železa.

VITAMÍN E v prípravku prispieva k chrane buniek pred 
oxidačným stresom.

PAGAŠTAN KONSKÝ– je využívaný na ochranu zdravia 
ciev, žilového systému, a lymfatických žliaz.

LISTNATEC TŔNITÝ (Ruscus aculeatus) a extrakt z 
HAMAMEL-u VIRŽÍNSKEHO (Hamamelis virginiana) sú 
využívané na ochranu zdravia ciev.

HLOH OBYČAJNÝ (Crataegus oxyacantha) – je využívaný 
pre ochranu zdravia, srdca, ciev, a na udržanie zdravej 
hladiny cholesterolu.

ČUČORIEDKA OBYČAJNÁ (Vaccinium myrtillus) – je 
antioxidant využívaný na podporu žilového a cievneho 
systému.

GOTU KOLA je využívaná pri rekonvalescencii 
organizmu.

9.30€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/varixol-50tbl/
https://bestofnatur.sk/product/varixol-50tbl/


Vlákninový komplex 200tbl

VLÁKNINOVÝ KOMPLEX je prírodný certifikovaný 
doplnok výživy zostavený z rôznych druhov vlákniny na 
podporu detoxikácie a na doplnenie stravy chudobnej 
na vlákninu.

VLÁKNINA – rastlinné nestráviteľné sacharidy (nazývané 
tiež balastné látky), ktoré sú súčasťou stien rastlinných 
buniek. Aj keď patria medzi sacharidy, nedodávajú nám 
v podstate žiadnu energiu, ale sú dôležité na podporu 
správneho fungovania tráviaceho systému. Vlákniny sa 
delia na rozpustné a nerozpustné vo vode.

Vláknina v značnej miere ovplyvňuje funkciu čriev, ako 
aj hladinu glukózy a cholesterolu v krvi.

ROZPUSTNÁ VLÁKNINA (ako je pektín a hemicelulóza) 
je využívaná na udržiavanie zdravej hladiny cukru v krvi.
Nerozpustná vláknina (celulóza a lignín) sa nachádza 
v listovej zelenine, šupkách, orechoch, semienkach, 
fazuliach a plevách zŕn.

AMARANTOVÁ VLÁKNINA obsahuje okrem dietnej 
vlákniny aj cenné prírodné minerály (najmä horčík, 
vápnik, fosfor, železo, atď.).

REPNÁ VLÁKNINA obsahuje vyvážený podiel rozpustnej 
a nerozpustnej vlákniny. Je využívaná na udržiavanie 
zdravej hladiny cukru v krvi.

ČAKANKOVÁ VLÁKNINA (tiež známa ako inulín) je 
rozpustná vláknina, ktorá sa získava z koreňa čakanky. 
Pomá vstrebávaniu vápnika

JABLČNÁ VLÁKNINA– Vláknina získaná z jabĺk ja 
ideálny zdroj vlákniny, ktorá sa používa na podporu 
správneho fungovania tráviaceho systému.

OVSENÁ VLÁKNINA je zdrojom rozpustnej vlákniny.

12.30€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/vlakninovy-komplex-200tbl/
https://bestofnatur.sk/product/vlakninovy-komplex-200tbl/


Vyhladzovač pokožky 60tbl

VYHLADZOVAČ s obsahom až 45 mg pycnogenolu 
je prírodný certifikovaný doplnok výživy na podporu 
zdravia pokožky.

PYCNOGENOL látka s antioxidačnými účinkami, 
ktorá chráni bunky organizmu pred útokom voľných 
radikálov a je využívaná na podporu zdravia pokožky 
a ciev.

VITAMÍN C v prípravku prispieva k normálnej tvorbe 
kolagénu a k správnej funkcii krvných ciev, kostí, 
chrupaviek, ďasien, pokožky, zubov, k ochrane buniek 
pred oxidačným stresom, k regenerácii redukovanej 
formy Vitamínu E a zvyšuje vstrebávanie železa.

VITAMÍN E patrí do skupiny vitamínov rozpustných 
v tukoch a vyznačuje sa schopnosťou viazať voľné 
radikály, vďaka čomu prispieva k ochrane buniek pred 
oxidačným stresom.

ALOE VERA je využívaná na podporu zdravej pokožky, 
imunity a pre ochranu zdravia tráviaceho traktu.

DMAE (Dimetylaminoetanol) je prirodzene sa 
vyskytujúca živina, ktorá sa vo vysokých koncentráciách 
nachádza v rybách : sardinkách ale najmä v losose. 
DMAE je produkovaný v ľudskom mozgu. Je využívaný 
na podporu pamäti a koncentrácie, na zdravý a 
spokojný spánok, a na podporu nervového systému.

KOLAGÉN je využívaný na podporu zdravej pokožky, 
nechtov a vlasov, a na udržanie zdravých kĺbov a kostí.

MSM (Metylsulfonylmetán) obsahuje organicky viazanú 
síru, ktorá sa ľahko vstrebáva v organizme. Je využívaný 
na podporu zdravej pokožky, nechtov, vlasov a kĺbov.

17.10€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/vyhladzovac-pokozky-60tbl/
https://bestofnatur.sk/product/vyhladzovac-pokozky-60tbl/


Zrak natur 100tbl

ZRAK NATUR je prírodný certifikovaný doplnok výživy 
na podporu zdravého zraku.

VITAMÍN A v prípravku prispieva k látkovej premene 
železa, k zachovaniu zdravých slizníc, k udržaniu 
dobrého zraku, v procese špecializácie buniek.

BETA-KAROTÉN je provitamínom vitamínu A. Je 
využívaný na podporu zdravého zraku, na podporu 
správneho fungovania imunitného systému.

LUTEÍN a ZEAXANTÍN sú karotenoidy, ktoré sa využívajú 
na podporu zdravého zraku. S vekom sa množstvo 
karotenoidov v sietnici oka výrazne znižuje.

EXTRAKT Z ČOČORIEDKY má najväčšie antioxidačné 
schopnosti. Prírodné flavonoidy, ktoré sa nachádzajú 
v čučoriedkach obsahujú antioxidanty. Koncentrát z 
čučoriedok sa využíva na podporu zdravého zraku a 
podporu zdravia spojivových kolagénových tkanív a 
ciev.

11.80€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/zrak-natur-100tbl/
https://bestofnatur.sk/product/zrak-natur-100tbl/


TACHYON Einstein – Ginko, Ginseng 60 tabliet

Doplnok výživy na podporu správneho fungovania 
pamäti a koncentrácie. Rozvíjanie mentálnych 
schopností.

EINSTEIN – GINKO s postupným uvoľňovaním je 
doplnok výživy na podporu správneho fungovania 
pamäti a koncentrácie. Prípravok obsahuje pozorne 
pripravený komplex prírodných látok, z ktorých každá 
jedna má nezastupiteľné miesto a ich kombináciou sa 
dosahuje výborný výsledný efekt.

VITAMÍN B1 v prípravku prispieva k správnemu 
fungovaniu nervového systému.

GINKO BILOBA je využívaná pre ochranu zdravia 
mozgu, srdca a ciev, na podporu pamäti a koncentrácie, 
optimálneho krvného tlaku. Prispieva k stimulácii 
mozgu a sústredenosti. Zároveň napomáha posilneniu 
pamäti.

Ginko je jednou z najúčinnejších rastlín a zároveň 
jedným z najstarších druhov stromov na Zemi. 
Považuje sa za jedinečný strom obsahujúci účinné 
látky, ktoré nemá žiadna iná rastlina. Liečivé účinky 
ginka využívala čínska medicína už od pradávna. Zistilo 
sa, že výťažok z Ginka obsahuje látky ginkgolides, ktoré 
sa nenachádzajú v žiadnej inej rastline, čo ho robí 
jedinečným a tie sú zdraviu veľmi prospešné.

DMAE (Dimetylaminoetanol) je prirodzene sa 
vyskytujúca živina, ktorá sa vo vysokých koncentráciách 
nachádza v rybách, sardinkách ale najmä v losose. 
DMAE je produkovaný v ľudskom mozgu. Je využívaný 
na podporu pamäti a koncentrácie, na zdravý a 
spokojný spánok, a na podporu nervového systému.

Ako DMAE funguje v mozgu? Stimuluje produkciu 
cholínu a acetylcholínu v mozgu (zabezpečujú 
komunikáciu medzi mozgovými bunkami). Cholín 
patrí medzi vitamíny skupiny B.

DMAE je vhodný pre každého, kto je pod vplyvom 
vysokých pracovných, či študijných nárokov, pre 
manažérov, študentov aj starších ľudí. Pôsobí pozitívne 
pri funkcii pamäti, IQ, počas učenia, proti stresu, pri 
nadmernej záťaži. Jeho hlavnou prednosťou je, že ľahko 
preniká mozgovými krvnými bariérami a membránami 
buniek.

12.00€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/einstein-ginko-ginseng-60tbl/
https://bestofnatur.sk/product/einstein-ginko-ginseng-60tbl/


TACHYON Hormonatur ženy 60tbl

Doplnky výživy pre ochranu zdravia pokožky, vlasov, 
nechtov, na podporu životnej energie a vitality, využíva 
sa k správnemu fungovaniu nervového systému.

CHRÓM v prípravku prispieva k správnej látkovej 
premene makronutrientov a k udržaniu normálnej 
hladiny cholesterolu v krvi.

SELÉN v prípravku prispieva k udržaniu zdravých 
vlasov, nechtov, k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, k správnemu fungovaniu štítnej žľazy, k 
ochrane buniek pred oxidačným stresom.

MOLYBDÉN prispieva k správnej látkovej premene 
sírnych aminokyselín.

VITAMÍN D3 (Cholekalciferol) prispieva k správnemu 
vstrebávaniu vápnika a fosforu, k normálnej hladine 
vápnika v krvi, k udržaniu zdravých kostí, svalov, zubov.

JÓD v prípravku prispieva k správnemu fungovaniu 
nervového systému, k udržaniu zdravej pokožky, 
k správnej tvorbe hormónov štítnej žľazy a k jej 
správnemu fungovaniu.

SÓJOVÉ IZOFLAVONOIDY sú využívané na zachovanie 
zdravej prostaty a na podporu správneho fungovania 
sexuálnej vnímavosti.

DIOSCOREA VILLOSA je rastlina, využívaná na podporu 
zdravia žien, na podporu zdravého fungovania 
pohlavných hormónov (estrogénov a progesterónu), na 
pohodlie počas menštruácie a na obdobie menopauzy.

ANGELICA SINENSIS (DON QUAN) je rastlina, využívaná 
na podporu zdravia maternice a pre pohodlie počas 
menštruácie.

KÓREJSKÝ ŽEN-ŠEŇ je využívaný na podporu 
nervového systému, na udržanie zdravej hladiny cukru 
v krvi, na podporu zdravého fungovania sexuálnej 
vnímavosti a na podporu životnej energie a vitality.

LAPACHO (Pau D’Arco) – Lapacho je veľmi silným 
antioxidantom a zabraňuje tvorbe a výskytu voľných 
radikálov. Je využívaný na podporu imunity a zdravej 
pokožky.

11.80€

NAKUPOVAŤ

https://bestofnatur.sk/product/hormonatur-zeny-60tbl/
https://bestofnatur.sk/product/hormonatur-zeny-60tbl/
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