Каталог

yasenka каталог
Имунолошки систем
imuno bc 500
Пакување:
30 капсули

/ 60 капсули

imuno BC 500
капсули

Една капсула содржи 500 мг високопрочистен beta-(1,3/1,6)D-glucan (>75%) изолиран од клеточната мембрана на квасецот
Saccharomyces cerevisiae и 100% витамин Ц NRV (80 mg) што
допринесува за нормална функција на имунолошкиот систем и
намалување на заморот и исцрпеноста.
Бета глуканот е ефикасен кај вирусни, бактериски и габични
инфекции, за спречување на инфекции по операција. Исто така се
користи и за хроничен замор, дијабетес, зрачење и хемотерапија,
тумори. Дејствува како имуномодулатор, т.е. го активира
имунитетот, но никогаш не го стимулира. Покрај неговиот корисен
ефект врз имунитетот, бета глуканот придонесува и за одржување
на нормалното ниво на холестерол во крвта.
Капсулите Imuno BC 500 се употребуваат еднаш дневно за да му
помогнат на имунолошкиот систем. Во случај на зголемена потреба,
може да се зема дупла доза (2 капсули дневно).
ПРЕПОРАЧАНА УПОТРЕБА 2-3 месеци
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Имунолошки систем
IMUNO BC PLUS
ПАКУВАЊЕ
30 капсули

imuno BC plus
капсули

Покрај 266.7 mg високопрочистен beta-(1,3/1,6)-D-glucan (>75%)
изолиран од клеточната мембрана на квасецот Saccharomyces
cerevisiae и витамин Ц (90 mg), една капсула содржи и цинк (7.5 mg),
коензим Q10 (10 mg) и екстракт од корен од женшен.
Витамин Ц и цинкот допринесуваат за нормална функција на
имунолошкиот систем. Витамин Ц допринесува за намалување на
заморот и исцрпеноста, додека цинкот допринесува во оддржување
на нормалната функција на коските, косата, ноктите, кожата и видот.
Imuno BC се користи за помош на имунолошкиот систем во доза од
1-2 капсули дневно.

ПРЕПОРАЧАНА УПОТРЕБА: 2-3 месеци
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Имунолошки систем
IMUNO ROYAL JELLY 1500
Пакување:
16 ампули x 25ml

IMUNO Rоyal Jelly 1500

ампули
Матичниот млеч е концентрација на аминокиселини, есенцијали,
витамини, хормони и други за организмот важни компоненти кои
благодарејќи на својот богат состав и идеални односи претставува
драгоцен природен биостимулатор на организмот.
Во матичниот млеч се содржани разни витамини како: витамин А,
Ц, Д и Е, како и високи концентрации на витамините Б5 и Б6,
ензими, минерали, 18 врсти аминокиселини и многу други елементи
кои создаваат бариера за рамножување на вирусите и бактериите.
Покрај овие состојки, IMUNO Royall Jelly содржи и витамин Д (200
И.Е), селен (55µg) и витамин Ц (80mg).
ПРЕПОРАЧАНА УПОТРЕБА: Една ампула (25ml) дневно, по
претходно протресување на ампулата.
*Со стоење можна е појава на талог кој не влијае на квалитетот на
производот.
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Имунолошки систем
IMUNO D3 DIREKT 4000IU
ПАКУВАЊЕ
30 кесички во прав

imuno D3 DIREKT 4000IU
прав во кесички за директна употреба во уста

Витамините Д и Ц, како и минералите цинк и селен допринесуваат за
нормална функција на имунолошкиот систем.
Витамин Д и цинк допринесуваат за одржување на коските и кожата, како и
на функцијата на мускулите.
Витамин Д допринесува за одржување на забите.
Селен и цинк допринесуваат за одржување на здрава и нормала коса и
нокти.
Витамин Ц допринесува за нормално создавање на колаген и за нормална
функција на `рскавиците, непцата, кожата и забите.
Истражувањата покажуваат дека зимањето на витамин Д, кога изложеноста
на сонцето е помала е од исклучителна важност за спречување на настанок
на хроничен недостаток на витамин Д.
Влијание на витамин Д на клетките на респираторниот систем: Намалува
воспаление, намалува ризик од акутен респираторен дистрес синдром и
намалува ризик од настанок на пневмонија и инфекција.
ПРЕПОРАЧАНА УПОТРЕБА: 1 кесичка дневно

yasenka каталог
Имунолошки систем
imuno c 500
ПАКУВАЊЕ:
30 капсули

imuno C 500
капсули

Една imuno C 500 капсула содржи 500мг витамин Ц кој
допринесува за нормлна функција на имунолошкиот систем и
заштита на клетките од оксидативен стрес. Исто така има улога и во
нормалниот метаболизам на создавање енергија и намалување на
заморот и исцрпеноста.
Витамин Ц ја зголемува апсорпцијата на железо и допринесува за
нормално создвавање на колагенот потребен за нормална функција
на коските, `рскавиците, непцата, забите, кожата и крвните садови.
Се употребува во доза од 1 (една) капсула дневно, со јадење за
возрасни и деца постари од 14 години.

*Прикладни за вегетеријанци
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ИМУНОЛОШКИ СИСТЕМ
magnesium direct 375 plus
packaging
20 кесички со микрогранули

magnesium direct 375 PLUS
микрогранули за директна употреба во уста

Едно пакетче содржи препорачана дневна доза на магнезиум и витамин Б.
Магнезиумот допринесува за рамнотежа на електролитите и нормална
функција на мускулатурата, поголема енергија и нормлна ментална
способност.
БЕЗ ГЛУКЕН
БЕЗ ЛАКТОЗА
ПРИГОДНО ЗА ВЕТЕТАРИНЦИ

1 кесичка дневно за возрасни и деца постари од 14 години.
Ставете ја содржината директно во устата и микрогранулите ќе се растопат
брзо и целосно, без употреба на дополнителни течности.

yasenka каталог
ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ
multicomplex
ПАКУВАЊЕ
30 капсули

multicomplex

обложени капсули

MultiCOMPLEX содржи 13 витамини и 10 минерали. Витамините
Б6, Б9, Б12 и Ц и железото допринесуваат во намалување на
заморот и исцрпеноста и нормална функција на имунолошкиот
систем.
MultiCOMPLEX капсулите се земаат во доза од 1 капсула на ден.

Погоден за вегетеријанци
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СРЦЕ И КРВНИ САДОВИ
OMEGA 3
ПАКУВАЊЕ
75 капсули

Omega 3

желатинозни капсули
Една капсула содржи 1000мг прочистено масло од риба, од
кои најмалку 35% омега-3 масни киселини.
EPA (150mg) и DHA (100mg) допринесуваат за нормална
функција на срцето.
Ефектот на заштита се постигнува со дневна употреба на
250мг EPA и DHA.
Omega 3 капсулите содржат и витамин Е (10mg) кој
допринесува за заштита на клетките од оксиддативен стрес.
ПРЕПОРАЧАНА УПОТРЕБА 1- 2 капсули дневно подолг
период
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НЕГА НА КОСКИ И КОЖА
skina ge col la gen ELEGANCE
ПАКУВАЊЕ
500 ml

Skinage
CОLLAGEN ELEGANCE

течен додаток во исхраната
Содржи 10.000 mg хидролизиран колаген, 2.000 mg MSM, екстракт
од зелен чај, коензим Q10, 100 mg хијалуронска киселина, 100 mg
витамин C, витамини Б-комплекс и цинк.
- Ја надополнува загубата на колаген и го потикнува создавањето
на природен колаген, а со тоа и успешно ги намалува борите.
- Хидрира, ја враќа еластичноста и го поправа тонусот на кожата.
- Спречува воспаленија и ја намалува појавата на акни, розацеа и
црвенило на кожата.
- Има детоксицирачки ефект и го потикнува лачењето на штетните
состојки од организмот.
- Го потикнува растот и цврстината на косата и ноктите.
- Обезбедува енергија и подобро искористување на нутриентите.
- БЕЗ ШЕЌЕР, БЕЗ ГЛУТЕН
ПРЕПОРАЧАНА ДОЗА : 50 ml дневно
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НЕГА НА КОСКИ И КОЖА
skinage collagen advanced
ПАКУВАЊЕ
500 ml

Skinage
collagen advanced
течен додаток во исхраната

Комбинација од хидролизиран морски колаген (5000mg),
хијалуронска киселина (100mg) и ресвератрол (20mg) ја хранат
кожата одвнатре и витамин Ц (100mg) кој допринесува за
нормално создавање на колаген за нормална функција на кожата и
допринесува за заштита на клетките од оксидативен стрес.
Клинички е докажано дека со употреба на 5g Naticol hydrolyzed
marine collagen во тек на 8 недели се намалува видливоста на
бористе и се подобрува затегнатоста на кожата.
Течниот облик на колаген обезбедува брза апсорпција и поголема
искористеност, што долгорочно допринесува за убавина на
Вашата кожа.
ПРЕПОРАЧАНА ДОЗА : 50 ml дневно
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НЕГА НА КОСКИ И КОЖА
skinage collagen POWDER
ПАКУВАЊЕ
100 g

Skinage
COLLAGEN POWDER
додаток во исхраната во форма на прав

Kомбинација од колаген и хијалуронска киселина ја храни кожата
одвнатре, а витамин Ц допринесува за нормално создавање на
колагенот. Процесот на стареење ја намалува способноста на
организмот за производство на колаген и хијалуронска киселина,
што доведува до намалена еластичност и затегнатост на кожата,
како и до настанување на борите. Со стареењето, колагенските
влакна почнуваат да се раздвојуваат, а меѓупросторите исполнети
со хијалуронска киселина се намалуваат и празнат.
Користењето на производот skinage COLLAGEN POWDER
обезбедува дополнителен внес на колаген и хијалуронска киселина
во телото. Клинички е докажано дека внес на 5 g Натикол
хидролизиран морски колаген во тек на 8 недели, ја намалува
појавата на бори и ја подобрува затегнатоста на кожата.
ПРЕПОРАЧАНА ДОЗА : 2 дозирни лажички во чаша вода / сок,
еднаш дневно
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НЕГА НА КОСКИ И КОЖА
OMNIFLEX FLEXVITAL
ПАКУВАЊЕ
500 ml

OMNIflex
FLEXVITAL
течен додаток во исхраната
OMNIflex содржи комбинација од активни состојки: хидролизиран
колаген (2000mg), глукозамин (1000mg), хондроитин (500mg),
хијалуронска киселина (100mg), витамин Ц (80mg) и манган (10mg).
Сите овие состојки се природно присутни во телото и имаат важна
улога во градбата и заштитата на сврзното ткиво, но со тек на
времето доаѓа до трошење на резервите и потребен е додатен внес.
Со употреба на овој производ комплетно ќе ги задоволите
потребите на Вашето тело за нормална функција на коските и
зглобовите.
Витамин Ц и манганот кои се содржани во препорачана дневна доза
допринесуваат за нормалното создавање на сврзното ткиво и
оддржување на коските и нормално создавање на колаген за
нормална функција на `рскавиците.
ПРЕПОРАЧАНА ДОЗА: 25ml дневно со помош на дозерка,
содржана во пакувањето, по претходно протресување на шишето.
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За дополнителни
информации, Ве молиме
контактирајте нè!
ГАЛЕВ 2002 Д.О.О
Кавадарци,
Македонија
+389 43 415 942
+389 70 218 214
service@galev2002.com
galev_2002@yahoo.com
www.galev2002.com

