
ЗА ДИЈАБЕТЕС
Допринесува за намалување и одржување на нормалните вредности на шеќерот во 
крвта. Се препорачува како помошно средство за лица со дијабет тип 2, инсулинска 
резистенција, намалување на покачени вредности на холестерол во крвта и кај лица  
на редукциски диети за регулирање на телесната тежина. 
Циметот допринесува во намалување на глукозата во крвта. Се вели дека е 
одличен „имитатор“ на инсулинот. Го зголемува транспортот на вишокот глукоза до 
клетките кои можат да го искористат како извор за енергија. Циметот истовремено 
спречува нагло покачување на шеќерот во крвта кај дијабетичари после оброк. 
Исто така, има силен антиинфламаторен ефект, ја поддига температурата на телото 
и на тој начин помага во намалување на масните наслаги.
Хромот е есенцијален елемент. Многу студии ја прикажуваат значајната улога на 
хромот во регулирање на нивото на глукоза во крвта. Недостатокот на хром е 
поврзано со настанување на дијабет кај стари лица. Хромот се препорачува и на 
гојазни лица поради поволното дејство во процесот на слабеење. 
Јаболковиот оцет содржи киселина која го забрзува варењето на протеините, па 
затоа и се користи при процесот на слабеење.
Начин на употреба: П о една таблета, со оброк

+

ЗА ЗГЛОБОВИ
Допринесува за подобрување на здравјето на зглобниот систем. Особено се 
препорачува при ревматски болести како остеоартрит, кај жени во менопауза како 
превентива од остеопороза, при сите состојби кај кои дошло до оштетување на 
‘рскавиците и кај спортски повреди. Со негова континуирана употреба се намалува 
болката и се олеснува и подобрување движењето. 
АКТИВ+ е составен од 3 активни компоненти кои синергично делуваат и докажано 
делуваат на зглобниот систем. 
Глукозаминот дејствува остеопротективно бидејќи има поволен ефект на 
оптималната функција на ’рскавиците. Во медицински цели најчесто се употребува 
кај остеоартрит, артрит на колено, болести на виличниот зглоб и др.
МСМ учевствува во обновување на сврзното ткиво. Ја намалува болката во 
зглобовите предизвикана од нивно воспаление.
Хијалуронската киселина е главен состав на синовијалната течност која се наоѓа 
во зглобовите. Нејзин недостаток доведува до намалување на вискозноста поради 
што зглобовите стануваат болни и слабо подвижни.
Начин на употреба: 2 пати на ден - по една таблета, со оброк.

VITAMIN C 500
ЗА ПОДОБАР ИМУНИТЕТ
Витамин Ц нормално не се создава во организмот, па затоа мора да се внесува 
дополнително. Овој вид на внес на витамин Ц е од особена важност за општото 
здравје на децата и возрасните, па затоа се препорачува превентивна употреба. 
Витамин Ц допринесува за нормална функција на имунолошкиот систем, ја 
зголемува апсорпцијата на цинк, намлува замор и исцрпеност.
Витамин Ц е силен антиоксиданс кој ја засилува природната отпорност на 
организмот. Неопходен е за синтеза на колаген и нормална функција на непцата, 
забите, коските, кожата и крвните садови. Допринесува за нормална функција на 
нервниот систем и е значаен во одржување на нормални психички функции на 
човекот. 
Дефицитот на витамин Ц се јавува како последица од стрес, исцрпеност при разни 
болести, земање лекови, лоша исхрана, пушачи, интензивни спортски тренинзи и 
сл. 
Затоа, дополнителен внес на витамин Ц се препорачува кај: лица кои често имаат 
инфекции на горните респираторни патишта, хронични болни, пушачи, лица со 
зголемен физички напор, дијабетичари...
Начин на употреба: Возрасни и деца над 14 години - 1 таблета на ден.
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