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• BODYBALANCE 15000mg
• Vysoký obsah bielkovín
• Zdroj vlákniny
• S vysokým obsahom
12 vitamínov

Bioaktívny kolagénMUSCLE 15 000 - kulturistika, fitnes, aktívny život.
Bielkovinový nápoj, ktorého hlavnou zložkou je bioaktívny kolagénový
peptid BODYBALANCE®.

BODYBALANCE® je určený na spevnenie tela, zvyšovanie svalovej
hmoty a zníženie tukovej hmoty. Bol vyvinutý na udržanie optimálneho
zloženia tela a podporu aktívneho životného štýlu. Ukázalo sa, že tieto
vysoko špecializované kolagénové peptidy znižujú tukovú hmotu a
poskytujú väčšiu svalovú silu v kombinácii s tréningom. Rovnako je to
tiež účinná zložka v boji proti strate svalovej hmoty pri starnutí. Svaly sú
nevyhnutné pre fyzickú aktivitu, stabilitu a držanie tela, umožňujú krvný
obeh a pomáhajú pri trávení potravy. Strata svalovej hmoty v priebehu
života znamená stratu pohyblivosti, po ktorej nasleduje strata
nezávislosti a kvality života.

Výrobok Muscle 15 000 sa dá ľahko integrovať do dennej rutiny
(každodenného cvičenia) a podporujú rast svalovej hmoty a stratu
telesného tuku už po niekoľkých týždňoch. Ľudia dosahujú jasné
výsledky v časovom rámci (10- 12 týždňov) a s primeranou investíciou
(2- 3 hodiny tréningu týždenne).

Súčasťou výrobku Muscle 15 000 je prírodný čakankový produkt- Inulín.
Inulín je rozpustná vláknina, ktorá pomáha tráviacemu systému pri
udržiavaní funkčnosti čriev. Výrobok tiež obsahuje zmes 12 vitamínov,
pričom jedno balenie zabezpečuje 60 % odporučenej dennej dávky.
Vitamín D prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému
Výrobok dopĺňa prírodný vitamín C (prispieva k správnej tvorbe
kolagénu a k správnej funkcii chrupaviek).

MUSCLE 15 000

• VERISOL® - 2500mg
• Hyaluronát sodný
• Vysoký obsah vlákniny
• S vysokým obsahom
12 vitamínov

BIOAKTÍVNY KOLAGÉN

• Krása prichádza z vnútra
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Kolagén je hlavnou štrukturálnou zložkou kože.Vlastnos� pokožky
ovplyvňujú enviromentálne faktory, starnu�e, ultrafialové žiarenie
(opaľovanie), hormóny alebo výživa. Tieto faktory znižujú kvalitu kože.
Spotrebitelia, ktorí užívajú kolagénové pep�dy obsiahnuté vo výrobku
Bioak�vny kolagén PRE ŽENY, pociťujú �eto nega�vne vplyvy oveľa
menej. VERISOL® obsahuje špeciálne pep�dy, ktoré sú op�malizované
pre starostlivosť o pleť, vlasy, nechty a redukciu celuli�dy.

Pozi�vny účinok je poznateľný už po 4 týždňoch užívania odporučenej
dennej dávky. Pevnejšia, hladšia pleť a menej vrások. To pla� aj pre
vlasy, kde posledná vedecká štúdia potvrdila zvýšenie hrúbky vlasov,
čo je kľúčový aspekt k zlepšeniu štruktúry a vzhľadu vlasov.

Účinky výrobkú Bioak�vny kolagén PRE ŽENY:
Krajšia pleť, pomáha vylepšiť elas�citu ple�, vylepšuje vzhľad vrások,
pomáha zlepšiť tonus a pevnosť ple�.

Medzi ďalšie zložky výrobku patrí kyselina hyaluronová, ktorej účinky
sú: zrýchlená regenerácia ple�, zmiernenie celuli�dy, zlepšenie farby
ple� a ochrana pred vonkajším znečistením.
Výrobok obsahuje zmes 12 vitamínov.

• Riboflavín prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom
• Niacín prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy
• Bio�n prispieva k udržaniu zdravých vlasov
• Vitamín A prispieva k udržaniu zdravej pokožky
• Vitamín D prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému
• Vitamín C prispieva k správnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii
pokožky

Zloženie výrobku dopĺňa prírodný vitamín C (prispieva k správnej
tvorbe kolagénu a k správnej funkcii chrupaviek).

PRE ŽENY

• FORTIGEL® 5000mg
• TENDOFORTE® 5000mg
• MSM - 750mg
• Vitamín C - 120mg
• Hyaluronát sodný - 81mg
• Chondroitín sulfát - 300mg
• Glukozamín sulfát - 510mg

BIOAKTÍVNY KOLAGÉN

Pre koho je Komplex 10 000 určený?
Bioak�vny kolagén KOMPLEX 10 000 je komplexný prípravok novej
generácie s jedinečným zložením. Je určený pre športovo ak�vnych
ľudí a ľudí so starostlivosťou o svoje kĺby, šľachy a väzy. Hlavnú zložku
výrobku tvoria unikátne bioak�vne kolagénové pep�dy TENDOFORTE®

a FORTIGEL® s klinicky potvrdenou účinnosťou a najvyššou kvalitou.

TENDOFORTE®* je určený na šľachy a väzy. FORTIGEL® je určený na
kĺby. Každé balenie Komplex 10 000 obsahuje klinickými štúdiami
doporučené denné dávky bioak�vnych kolagénov na efek�vny účinok.
Kolagény sú hlavnou zložkou spojivových tkanív (chrupaviek, väzív,
kos� a šliach). MSM (metylsulfonylmetán) predstavuje zdroj organickej
a biologicky najlepšie vstrebateľnej formy síry, ktorá zvyšuje zdravie,
flexibilitu a pohyblivosť kĺbov. Podporuje zabudovanie Chondroi�nu
sulfátu a Glukozamínu sulfátu do štruktúr kĺbu.

Chondroi�n sulfát a Glukozamín sulfát sú základnými stavebnými
prvkami kĺbovej chrupavky a iných spojivových tkanív- kos�, väzív a
šliach. Chondroi�n sulfát spomaľuje napredovanie ochorenia,
zmierňuje boles�, zlepšuje funkčnosť kĺbu a znižuje potrebu užívania
liekov pro� boles�.

Hyaluronát sodný - je vo vode rozpustná soľ kyseliny hyalurónovej,
ktorá sa nachádza v medzibunkovej hmote. Je významne zastúpená v
koži, vlasoch, očiach a kĺbovej teku�ne. Vďaka svojej schopnos� viazať
na seba vodu zaisťuje pevnosť, pružnosť a hydratáciu tkanív.

Zloženie výrobku dopĺňa prírodný vitamín C (prispieva k správnej
tvorbe kolagénu a k správnej funkcii chrupaviek). Prírodné vitamíny
vykazujú vyššiu účinnosť ako synte�cké.
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KOMPLEX 10 000
BIOAKTÍVNY KOLAGÉN
• FORTIGEL® - 5100mg
• TENDOFORTE® - 5100mg
• Vysoký obsah vlákniny
• Vitamín A, D, C, B6, B12
prispieva k správnemu
fungovaniu imunitného
systému.

• Obsahuje 12 Vitamínov
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Bioaktívny kolagén KOMBI 10 000 SENIOR je prípravok novej generácie
s jedinečným zložením. Hlavnou zložkou sú bioaktívne kolagénové
peptidy. FORTIGEL® je určený na kĺby a TENDOFORTE®* je určený na
šľachy a väzy.

Väzy spájajú kosti navzájom a šľachy viažu svaly na kosti. Sú tvorené
prevažne kolagénom a zohrávajú kľúčovú úlohu pri mobilite, stabilite a
kontrole pohybu. Bioaktívne kolagénové peptidy obsiahnuté vo výrobku
boli špeciálne navrhnuté tak, aby chránili náš pohybový aparát a
zvyšovali funkčnosť väzov a šliach. Silné šľachy a väzy sú rozhodujúce
pre celoživotné zdravie a fyzickú aktivitu. Pravidelné užívanie Kombi
10 000 Senior spôsobuje zvýšenie pružnosti a pevnosti šliach, rýchlejší
návrat k tréningu a zníženie rizika zranenia.

Degenerácia kĺbovej chrupavky, najmä v dôsledku mechanického oderu,
je normálnou súčasťou procesu starnutia. Pri cvičení a fyzickej aktivite
je dôležité udržiavať kĺby vo funkčnom stave. V mnohých prípadoch
môže pravidelná dávka Kombi 10 000 Senior pomôcť omladiť kĺbovú
chrupavku. Je vedecky dokázané, že bioaktívne kolagénové peptidy
obsiahnuté v tomto výrobku stimulujú syntézu nových kĺbových
chrupaviek. Je to vynikajúci prírodný a efektívny spôsob regenerácie
kĺbovej chrupavky.

Kombi 10 000 Senior sa stará o vašu imunitu a mobilitu
Súčasťou výrobku Kombi 10 000 Senior je prírodný čakankový produkt-
Inulín. Inulín je rozpustná vláknina sladkej chuti, ktorá pomáha
tráviacemu systému pri udržiavaní funkčnosti čriev. Na zvýšenie imunity
sme pridali zmes 12 vitamínov, pričom jedno balenie zabezpečuje
61,2 % odporučenej dennej dávky. Vitamín A, D, C, B6, B12 prispieva k
správnemu fungovaniu imunitného systému. Zloženie výrobku dopĺňa
prírodný vitamín C (prispieva k správnej tvorbe kolagénu a k správnej
funkcii chrupaviek).

KOMBI 10 000 SENIOR

Bioaktívne kolagénové peptidy - ingrediencie založené na vede.
Mobilné kĺby, stabilné kosti, hladká pokožka, lesklé vlasy a zdravé
nechty - kľúčová úloha bioaktívnych kolagénových peptidov.

ASP s.r.o. používa nasledovné bioaktívne kolagénové peptidy:
FORTIGEL® na kĺby, TENDOFORTE®* na šľachy a väzy,
BODYBALANCE® na svaly, VERISOL® na vlasy, nechty a pokožku

Rozdiel medzi bioaktívnym kolagénovým peptidom a bežným
kolagénom:

Bioaktívny kolagénový peptid - sú krátke reťazce aminokyselín
odvodené od kolagénu, získané riadenou enzymatickou hydrolýzou.
Tým, že sú tvorené krátkymi reťazcami sa oveľa ľahšie vstrebávajú do
krvného obehu. Po konzumácii a absorpcii sa pohybujú v tele, opravujú,
obnovujú a dodávajú energiu. Kolagénové peptidy použité v našich
výrobkoch sú špeciálne navrhnuté tak, že dĺžka ich reťazcov rozhoduje o
pôsobení na konkrétny problém v tele. Kolagénové peptidy zlepšujú
kvalitu života. Sú optimalizované tak, aby maximalizovali stimuláciu
ľudských buniek zapojených do biosyntézy (vytvárania) kolagénu.

Bioaktívne kolagénové peptidy použité vo výrobkoch firmy ASP s.r.o.
sú vyrobené špeciálnym patentovaným procesom, a preto sú veľmi
čisté, vysoko účinné a veľmi dobre znášané. Vďaka tejto kvalite nie
sú alergénne, neobsahujú živočíšne tuky, lepok, puríny, cholesterol
alebo laktózu.

Bežne používaný kolagén - je tvorený z troch veľmi dlhých reťazcov
aminokyselín, ktoré sa krútia do špirálovej konformácie. Táto pevne
skrútená špirála dáva kolagénu silu na vybudovanie nášho tela, ale je
ťažké ho rozložiť počas trávenia a je príliš veľký na to, aby prešiel cez
stenu čreva.
Môže sa vôbec čistý kryštalický kolagén vstrebať ?
Vplyvom rôznych faktorov dochádza s vekom k poklesu produkcie
kolagénu (hormonálne zmeny, alkohol, stres, dehydratácia, trauma
atď.). Z toho vyplýva potreba dodávať kolagén externe. Problém je
však v tom, že pevne viazané firbrily kolagénu sú veľmi odolné voči
enzymatickej hydrolýze a ľudský organizmus nie je schopný ich
rozštiepiť na malé vstrebateľné časti. Kolagén sa síce štiepi, ale na
pomerne veľké časti, ktoré sa ťažko vstrebávajú. Kolagén v
nehydrolyzovanej, plnej dĺžke nie je účinným doplnkom.

VÝHODY KOLAGÉNOVÝCH PRODUKTOV OD ASP:
Vysoký obsah bioak�vnych kolagénových pep�dov
2 500 až 15 000mg v jednej dávke
Kombinácia účinných látok -
maximálny prínos pre organizmus
Prak�cké jednorazové balenie s doporučenou dennou
dávkou, bez nutnos� skladovať v chladničke
Vyrobené na Slovensku - ceny priamo od výrobcu

• Fruitflow® - 150mg
• Betaglukán z ovsa
• FORTIGEL® - 2550mg
• Vysoký obsah vitamínu C
• Vysoký obsah vlákniny
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SRDCE-CIEVY-CHOLESTEROL je rastlinný nápoj na zníženie cholesterolu
a optimálneho prietoku krvi. Fruitflow® je prelomová zložka - prvá
prírodná, vedecky podložená látka, ktorá pomáha udržiavať zdravé
krvné doštičky a optimálny prietok krvi. Účinok nastupuje po 1,5 hodine
od použitia a pôsobí 12-18 hodín. Efekt bol dokázaný v 97% prípadoch.

Fruitflow® je vo vode rozpustný, paradajkový koncentrát vyrobený
pomocou patentovaného procesu. Vedľajšie účinky a alergie neboli
potvrdené počas dlhodobejšieho príjmu a ani pri mladších osobách. Je
určený pre ľudí s pribúdajúcim vekom trpiacich na: vysoký krvný tlak,
nadváhu, vysokú hľadinu cholesterolu, zvýšený stres alebo pre fajčiarov.

Výrobok Srdce-cievy-cholesterol je vhodné používať pri cestovaní
lietadlom, dlhšom cestovaní autom/autobusom alebo pre športovcov.
Fruitflow® bol potvrdený európskym úradom pre bezpečnosť potravín,
ktorý taktiež schválil nasledovné tvrdenie:
Fruitflow® pomáha udržiavať normálnu agregáciu krvných doštičiek,
ktorá prispieva k zdravému prietoku krvi.
Prípravok obsahuje 37 bioaktívnych zložiek, ktoré majú vplyv na aktivitu
krvných doštičiek.

Ovsený betaglukán je čistá, geneticky nemodifikovaná vláknina.
Preukázalo sa, že ovsený betaglukán redukuje/znižuje cholesterol v krvi.
Vysoký cholesterol je rizikový faktor vzniku koronárnej choroby srdca.

Pre dosiahnutie zníženia hladiny cholesterolu v krvi je potrebná
denná dávka 3g betaglukánu (2x 13g SRDCE-CIEVY-CHOLESTEROL)

Výrobok obsahuje aj FORTGEL® - bioaktívne kolagénové peptidy určené
na kĺby. Sú to aktívne potravinové látky, ktoré priamo stimulujú
metabolizmus cieľových buniek spojivového tkaniva a vytvárajú tak
špeciálne zdravotné výhody. Bioaktívne kolagénové peptidy sa priamo
vstrebávajú do krvi, pričom kolagén v bežnej forme sa musí najskôr
rozložiť pri trávení na peptidy a až potom prechádza do krvi.

SRDCE-CIEVY-CHOLESTEROL



Početné štúdie preukázali nasledujúce účinky bioaktívnych
kolagénových peptidov:

•zlepšenie pružnosti kože (Proksch a kol., 2014)
• regeneráciu strateného tkaniva chrupavky (McAlindon a kol., 2011)
• zníženie aktivity kĺbov (Zdzieblik a kol., 2017; Clark a kol., 2008)
•posilnené šľachy a väzy na každodenné činnosti a šport (Praet a kol.,
2019; Dressler a kol., 2018)
• zvýšenie svalovej hmoty u mladých, dospelých, žien v
premenopauzálnom období a starších mužov (Kirmse a kol., 2019 ;
Jendricke a kol., 2019; Zdzieblik a kol., 2015)
• zvýšená denzita kostí u postmenopauzálnych žien (König a kol. 2018)

Vitamín D prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému

Naše výrobky obsahujú vitamín D3, ktorý je
naujúčinnejšou formou vitamínu D

Vitamín D3 je obsiahnutý vo výrobkoch:

BIOAKTÍVNY KOLAGÉN KOMBI 10 000 SENIOR
BIOAKTÍVNY KOLAGÉN MUSCLE 15 000
BIOAKTÍVNY KOLAGÉN PRE ŽENY
SUŠENÝ SÓJOVÝ NÁPOJ SO SMOTANOVOU PRÍCHUŤOU

- registrovaná značka ASP s.r.o.

Posilnenie imunity
Aktívny život
Zdravé telo

NOVÉ VÝROBKY OD ASP

* Bioaktívny kolagénový peptid TENDOFORTE
získal v roku 2020 ocenenie:
Ingrediencia roka v kategórii športová výživa

Obsiahnutý vo výrobkoch:
KOMBI 10 000 SENIOR a KOMPLEX 10 000

• Betaglukán z ovsa
• Vysoký obsah Omega-3
mastných kyselín
• Vysoký obsah vitamínu C
• Vysoký obsah vlákniny

Sypká zmesnaprípravunápoja | Výživovýdoplnok | 15 jednorazovýchbalení po13g

Prírodná, zdravá, funkčná ovsená zložka
Ovsený betaglukán je rozpustné vlákno ovsených otrúb extrahované z
celozrnného ovsa bez použitia chemikálií. Jedná sa o prírodný zdroj
betaglukánu, ktorý poskytuje dôležité zdravotné a funkčné výhody.
Pomáha v tele znižovať a udržiavať zdravé hodnoty cholesterolu, hladinu
glukózy v krvi a zdravé trávenie. Ovsený betaglukán vo výrobku
BETAGLUKÁN-OMEGA 3 je čistá, geneticky nemodifikovaná vláknina
vyrobená zo škandinávskeho ovsa. Európsky úrad pre bezpečnosť
potravín schválil nasledovné tvrdenie:
Preukázalo sa, že ovsený betaglukán redukuje/znižuje cholesterol v krvi.
Vysoký cholesterol je rizikový faktor vzniku koronárnej choroby srdca.

Funkčné výhody:
• stimuluje tvorbu kolagénu a elastánov v pokožke, podporuje bunkovú
imunitu a chráni pokožku proti voľným radikálom
• ľahko sa integruje do rôznych receptúr, rozpustný, ideálny do nápojov
• náhrada tuku- vlastnosti napodobňujúce tuk, prebiotické výhody

Zdravotné prínosy:
• Hladina glukózy- zníženie špičiek glukózy v krvi po jedle
• Hladina cholesterolu
• Trávenie- poskytuje rozpustnú vlákninu, ktorá môže pomáhať
pri nasýtení a uľahčuje reguláciu hmotnosti

Pre dosiahnutie zníženia hladiny cholesterolu v krvi je potrebná
denná dávka 3g betaglukánu (2x 13g Betaglukán- Omega 3)

Kyselina alfa-linolénová (ALA) prispieva k udržaniu normálnej hladiny
cholesterolu v krvi. Priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme
2 g ALA. Zloženie výrobku dopĺňa vitamín C, ktorý má tiež veľmi
pozitívne účinky na organizmus.

BETAGLUKÁN-OMEGA 3

• Vysoký obsah vlákniny
• Potravina nového typu
• Semienka bazalky sladkej

SEMIENKA BAZALKY SLADKEJ - OCIMUM BASILICUM
Najčastejšie sa využívajú ako bylinná prísada do nápojov, jedál a
šalátov. Semienka tejto rastliny sú často prehliadané napriek tomu, že
majú bohatú koncentráciu účinných látok, ktoré môžu mať pozi�vny
vplyv na ľudské zdravie.

Bazalkové semienka sa svojimi účinkami a spôsobom použi�a
podobajú na chia semienka. V ázijských krajinách sú bežnou prísadou
zdravej a vyváženej stravy.
Použi�e
Bazalkové semienka sú najvýživnejšie, keď sú namočené vo vode a
následne konzumované. Vo vode nabobtnajú a zvýšia svoj objem.
Dve čajové lyžičky semien môžete máčať v jednej šálke teplej vody
5 až 15 minút. Teplá voda spôsobuje plné napučanie a uvoľňuje
an�oxidanty a prospešné tráviace enzýmy.

Existuje však veľa rôznych použi�. Tieto voňavé semienka nemajú
výraznú chuť a dajú sa pridať do rôznych jedál na zvýšenie výživy.
Sú skvelé ako ozdoba na nápoje a dezerty. Zmiešané v limonáde alebo
ako prísada do smoothie. Tieto semienka môžete jesť ako
nízkokalorickú alterna�vu na občerstvenie, pridať do cestovín
alebo polievok pre chrumkavý pocit.

Pomáha pri chudnu�
Semená bazalky majú mimoriadne vysoký obsah vlákniny, ktorá
pomáha vytvoriť pocit plnos�. Tým sa zabráni prejedaniu a
občerstvovaniu sa medzi jedlami. Po konzumácii dokážu napučať
až na niekoľkonásobok svojej pôvodnej veľkos�, čím vás fyzicky zasý�a
a uspokoja vašu chuť k jedlu.

Balenie: 100g (vrecko)

BAZALKOVÉ SEMIENKA

ASP s.r.o.
www.aspsk.sk
asp@aspsk.sk

www.eshop.aspsk.sk
013 31 Divina 467, SR, Tel. 041/56 96 777

ASP s.r.o. vyrába a distribuuje produkty zdravej výživy a
prípravky určené pre zvláštnu výživu už 24 rokov. Sme
slovenská firma kontrolovaná slovenskými kontrolnými
orgánmi a zodpovedáme za celý výrobný proces.

• Vysoký obsah bielkovín

• Bez GMO, bez pridaných cukrov

• Vhodné pre vegánov

• Kosher

Zloženie výrobku Sušený sójový nápoj 100% Natural tvorí výlučne sójový
prášok (prášok z celých sójových bôbov vyrobený lúhovaním a
sprejovým sušením) bez akýchkoľvek iných prídavných látok a
konzervantov. Výrobok je tak vhodný pre široké spektrum spotrebiteľov.
Okrem toho obsahuje približne 40% sójovej bielkoviny, čím sa stáva
taktiež výborným zdrojom rastlinnej bielkoviny.
Balenie: 150g (vrecko)

SUŠENÝ SÓJOVÝ NÁPOJ
100% sójový NATURAL

SUŠENÝ SÓJOVÝ NÁPOJ
So smotanovou príchuťou
• 50% sóje
• Zdroj bielkovín
• Vysoký obsah vlákniny
• Bez GMO

Hlavnú zložku sójového nápoja so smotanovou príchuťou tvorí
sója (prášok z celých sójových bôbov vyrobený lúhovaním a sprejovým
sušením).

Súčasťou výrobku je prírodný čakankový produkt - Inulín.
Inulín je rozpustná vláknina, ktorá pomáha tráviacemu systému pri
udržiavaní funkčnosti čriev. Zloženie dopĺňa zmes 12 vitamínov, pričom
jedno balenie zabezpečuje 60 % odporučenej dennej dávky. Vitamín A,
D, C, B6, B12 prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.

Balenie: jednorazové balenia 15x 20g

HORÚCI ČOKOLÁDOVÝ NÁPOJ
• Instantná zmes s obsahom

33% odtučneného kakaa a

bioaktívnym kolagénom

• Lahodná chuť horkej čokolády

• VERISOL®

VERISOL® obsahuje špeciálne peptidy, ktoré sú optimalizované pre
starostlivosť o pleť, vlasy, nechty a redukciu celulitídy. Spotrebitelia,
ktorí pravidelne užívajú VERISOL® môžu pozorovať zreteľne pevnejšiu a
hladšiu pokožku s menším množstvom vrások. Pozitívny účinok tiež
vykazuje zlepšenú štruktúru povrchu kože, zníženie celulitídy a rýchlejší
rast nechtov s menším štiepením.

Jedno balenie (25g) Horúceho čokoládového nápoja obsahuje 2,5g
bioaktívneho kolagénu- VERISOL® ,čo je výrobcom doporučená denná
dávka. Pozitívne účinky sa dostavia už do štyroch týždňoch užívania.

Balenie: jednorazové balenia 15x 25g, 400g (krabička)

POCHÚŤKA DO KÁVY
S bioaktívnym kolagénom
• Lahdná chuť kávy s kolagénom

• VERISOL®
VERISOL® obsahuje špeciálne peptiny, ktoré sú
optimalizované pre starostlivosť o pleť, vlasy, nechty a redukciu
celulitídy. Pravidelné užívanie VERISOL® zabezpečí zreteľnú redukciu
vrások a celkové zlepšenie pleti. Pozitívny účinok tiež vykazuje zlepšenú
štruktúru povrchu kože, zníženie celulitídy a rýchlejší rast nechtov s
menším štiepením. Balenie: 400g (krabička)

Extrakt z kokosového orecha 94% v práškovej
forme. Je veľmi dobre rozpustný, aplikovateľný
do omáčok, nápojov, smoothie, na pečenie, ako prísada do kávy a pod.
Neobsahuje žiadne tuky, ktoré by boli upravované (napr. hydrogenácia).
Je veľmi dobrý zdrojomminerálov (horčík, vápnik, železo atď.)
Balenie: 150g (vrecko), 250g (krabička)

S obshaom 94% prírodného kokosu
• Lahodná mliečna chuť
• Bez GMO
• Bez farbív, aróm

SUŠENÝ KOKOSOVÝ NÁPOJ

Vitamín
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