
PSYLLIUM KOMBI PLUS
100% prírodné jablko
 Výživový doplnok

PSYLLIUM KOMBI PLUS obsahuje prírodné zložky, ktoré napomáhajú črevám riadne fun-
govať a tráviť. Vláknina zabezpečí pravidelný pohyb stolice v črevách. Ďalšie prídavné látky 
zabezpečujú v rámci nízkej kalorickej hodnoty vláknin znižovanie telesnej hmotnosti a udr-
žiavanie normálnej hladiny cholesterolu.
Vláknina zo šupiek psyllia pochádza z rastliny skorocel indický, ktorá je veľmi bohatá 
na vlákninu. Táto vláknina absorbuje vo vode viac ako 30-krát svoju váhu.
Ovos obsahuje významné látky pre organizmus, ako sú antioxidanty, rastlinné steroly, biel-
koviny a nenasýtené mastné kyseliny. Z pohľadu biologických a funkčných zložiek sa jedná 
o veľmi prospešnú potravinu.
Jablčná vláknina – znižuje chuť do jedla a zároveň predlžuje trávenie v žalúdku, čím vzni-
ká pocit nasýtenia. Má výbornú nasladlú chuť a jej konzumácia je veľmi príjemná.
Extrakt z cejlónskej škorice – pôsobí ako príjemné ochucovadlo a v kombinácii s jablko-
vou vlákninou vzniká veľmi zaujímavá chuť.

PSYLLIUM LÍNIA
s prírodným glucomananom a zelenou kávou 

PSYLLIUM LÍNIA je vyrobený z prírodných ingrediencií, hlavnou zložkou je psyllium, inulín, 
kurkuma, zelená káva, sójový lecitín, glucomanan a  extrakt z  cejlónskej škorice. Pri pravi-
delnom používaný bude zabezpečený pravidelný pohyb stolice v črevách, tiež zabezpečené 
udržanie hladiny cholesterolu v krvi a zníženie telesnej hmotnosti v rámci stravy so zníženou 
kalorickou hodnotou.
Psyllium – rastlinný produkt 98 % čistoty, vláknina zo šupiek psyllia pochádza z rastliny sko-
rocel indický, je veľmi bohatá na vlákninu a absorbuje vo vode viac ako 30-krát svoju váhu.
Inulín (prebiotikum) – prírodná rozpustná vláknina z čakanky, pomáha zvyšovať odolnosť 
celého organizmu, blokovať nárast škodlivých baktérií a znižovať hladinu cholesterolu a ďal-
ších lipidových parametrov v krvi.
Zelená káva   – špeciálny prírodný produkt z kávy druhu Robusta, podľa klinických skúšok 
priaznivo pôsobí na organizmus.
Sójový lecitín – v práškovej forme, prírodný produkt z geneticky nemodifikovanej sóje, pris-
pieva k správnej premene lipidov (tukov), pomáha udržiavať normálnu funkciu pečene.
Glucomanan (Konjac manan) – prírodný produkt, je polysacharid rozpustný vo vode, kto-
rý v tele pôsobí ako vláknina a je možné ho použiť ako súčasť diéty so zníženou energetickou 
hodnotou. Tento produkt je vyrábaný z koreňa rastliny s názvom konjac, ktorá sa bežne vysky-
tuje vo viacerých častiach Ázie. Glukomanán sa vyznačuje skvelou schopnosťou viazať na seba 
vodu a iné látky, s čím súvisia jeho priaznivé účinky na ľudské telo a redukciu hmotnosti.
Cinnamonum (škoricový extrakt) – rastlinný produkt, slúži na zlepšenie chuťového profilu.

PSYLLIUM KOMBI PLUS
100% prírodné jablko

150 g  14 ks / kartón
8586004731437

PSYLLIUM LÍNIA
s prírodným glucomananom 

a zelenou kávou
150 g  14 ks / kartón

8586004731475
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PSYLLIUM DIA
Obohatená rastlinná vláknina vhodná pre diabetikov

Vláknina a naše zdravie
PSYLLIUM DIA je vyrobené z prírodných ingre-
diencií, hlavnou zložkou je psyllium, prírodná 
Portusana, trojmocný chróm, extrakt zo škori-
ce. Pri pravidelnom používaný bude zabezpe-
čený pravidelný pohyb stolice v črevách.
Trojmocný chróm, okrem prispievania 
k správnej látkovej premene makronutrientov, 
prispieva k udržaniu normálnej hladiny glukó-
zy v krvi.
Beta glucan udržiava normálnu hladinu 
cholesterolu v krvi a zmierňuje nárast glukózy 
v krvi.
Portusana  - rastlinný extrakt z portulaky ze-
leninovej
•  prirodzená podpora normalizácie hladiny 

glukózy v krvi
•  zlepšenie metabolizmu krvného cukru
•  trojitý spôsob pôsobenia pre rovnováhu me-

tabolizmu krvnej glukózy

•  účinnosť a bezpečnosť potvrdená autorizova-
nými štúdiami

PSYLLIUM - vláknina šupiek psyllia pochádza 
z  rastliny skorocel indický, je veľmi bohatá 
na  vlákninu a  absorbuje vo vode viac ako 30-
krát svoju váhu. 
Cinnamonum (Extrakt z cejlónskej škorice) 
•  podporuje účinok inzulínu
• znižuje hladinu celkového a LDL cholesterolu
• mierne znižuje krvný tlak
• podporuje pevnosť cievnej steny
• mierne znižuje zrážanlivosť krvi
• antibakteriálny a fungicídny
• relaxačný
•  karminatívny – podporuje uvoľňovanie črev-

ných plynov
•  podporuje prekrvenie sliznice žalúdka a hoje-

nie septických vredov

aspStar
Vlákninový nápoj v prášku s pomarančovou príchuťou

O p t i m á l n a  k o m b i n á c i a  v l á k n i n y
2/3 nerozpustnej vlákniny 

Pod mikroskopom vyzerá nerozpustná vlák-
nina ako špongia, pretože každý jej kúsok 
dokáže absorbovať niekoľkonásobne viac 
toxínov, ako je jej objem. Nerozpustná vlák-
nina, naviaže toxíny a vynesie ich von z tela.

1/3 rozpustnej vlákniny
Rozpustná vláknina na seba v tenkom čreve 
viaže cholesterol a dostáva ho z tela von.

Vláknina a naše zdravie
•  Redukuje cholesterol, čo znižuje riziko srd-

cových chorôb
•  Môže zmenšiť riziko cukrovky a  zlepšiť už 

diagnostikovanú cukrovku
•  Stabilizuje hladinu cukru v  krvi spomale-

ním absorpcie cukru
• Posilňuje imunitný systém

•  Udržiava naše črevá zdravé, uľavuje od záp-
chy a podporuje pravidelnosť vylučovania

•  Zabraňuje tvorbe žlčových kameňov
• Podporuje zdravé črevné baktérie
• Pomáha schudnúť a brzdiť prejedanie sa
• Je prevenciou proti žalúdočným vredom

aspStar
Vlákninový nápoj v prášku 
s pomarančovou príchuťou
300 g  14 ks / kartón

8586004731499

PSYLLIUM DIA
Obohatená rastlinná vláknina 

vhodná pre diabetikov
150 g  14 ks / kartón

8586004731451
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