
Mořský med

PRVEK VAŠEHO ZDRAVÍ S 5+ 
POTRAVINÁŘSKÝ VÝROBEK Z LAMINARIE S 
PŘÍRODNÍM MEDEM, PERGOU, PROPOLISEM A 
FUKUSEM



Vaše zdraví je narušováno 24 
hodin 7 dní v týdnu

ŠPATNÁ EKOLOGIE 

NESPRÁVNÉ STRAVOVÁNÍ

NEDOSTATEK VITAMÍNŮ A MIKROELEMENTŮ

OTRAVA ORGANISMU PRODUKTY VE STRAVĚ

NEPRAVIDELNOST SPÁNKU

CHRONICKÁ ÚNAVA, STÁLÝ STRES

DLOUHÉ A ČASTÉ NEMOCI

Jste připraveni se vyrovnat s předčasným stářím, 
přetrvávajícími nemocemi, chronickou únavou?



LZE VRÁTIT ČAS?
Může se to zdát neuvěřitelné, ale vaše tělo samotné je schopné zotavit se, uzdravit se, 
omládnout a udržet se ve stabilním stavu! Hlavní věc je poskytnout mu správnou výživu se 
všemi nezbytnými prvky stanovenými na genetické úrovni.

SAMOOBNOVENÍ

Zásobování těla
"stavebním" materiálem 
pro neustálé obnovování 

buněk a tkání 
(plastičnost).

ENERGIE

Dodávka množství energie 
pro realizaci a udržování 

všech procesů a 
ochranných reakcí těla 
(energetická funkce).

PODPORA HOMEOSTÁZY

Udržování stálého složení 
vnitřního prostředí 

(bioregulační funkce).

ČIŠTĚNÍ

Schopnost buňky uvolňovat 
látky propracovaná během 

metabolických procesů 
(detoxikační funkce).

Pouze za předpokladu stabilního fungování procesů plastičnosti, energie, 
bioregulace a detoxikace budeme mladí a zdraví!



MOŘSKÝ MED
Síla přírody, energie oceánu, nejpokročilejší vědecký výzkum a inovace v oblasti 

biotechnologií - v jednom produktu!

PRVNÍ A JEDINÝ SVÉHO DRUHU
Jedinečné složení - mořské řasy a včelí produkty - kompletní výživa těla na 
buněčné úrovni se všemi nezbytnými složkami.

ALL-IN-ONE VÝŽIVOVÝ DOPLNĚK
Díky tomuto složení vaše tělo přijímá látky, které mají plastické, 
energetické, bioregulační a detoxikační funkce.

BIOLOGICKY DOSTUPNÁ FORMA
Gelová forma, dosažená patentovanou výrobní technologií, 
poskytuje nejvyšší stupeň asimilace nejdůležitějších prvků pro 
člověka.

100% ORGANICKÉ
Přírodní produkt bez konzervačních látek, barviv nebo jiných chemikálií! 
Používáme pouze domácí suroviny bez umělých příchutí a látek zvyšujících 
chuť. Jedná se o živý produkt, který se ukládá výhradně do lednice.

KRÁSA ZAČÍNÁ ZDRAVÍM
Díky nasycení na buněčné úrovni užitečnými látkami se metabolické 
procesy normalizují, vaše váha se vrátí do normálu, vaše pokožka začne 
zářit krásou, mládím a svěžestí a nehty a vlasy vypadají, jako by byly v 
kosmetickém salonu!

SKVĚLÁ CHUŤ
Ohromující vůně gelu vás rozveselí i v deštivém dni. Výrobek neobsahuje 
cukr. Příjemnou a lehce sladkou chuť zajišťuje přírodní sladidlo - stevie.



JAK TO PRACUJE?

PŘÍRODNÍ ZDROJ VITAMÍNŮ MÍSTO LÉKÁRNY

Fucus obsahuje více než 40 základních mikro a makro prvků, včetně jódu, 
železa, vápníku, draslíku, křemíku, hořčíku, selenu, síry, zinku, fosforu, boru, 
barya a dalších, aminokyselin, vitamínů (B , B , B , B  , C, D , E, K, F, H, PP, 

C), soubor organických kyselin (alginová, listová, pantothenová atd.), 
vlákninu, polysacharidy.
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SILNÁ IMUNITA

Propolis má velmi důležité vlastnosti: ničí patogenní 
mikroorganismy, zvyšuje imunitu, zvyšuje odolnost vůči 

nepříznivým okolním faktorům, má antioxidační účinek a inhibuje 
růst rakovinných buněk.

VYSOKÝ ŽIVOTNÍ TONUS KAŽDÝ DEN

Med s včelím chlebem zvyšuje celkovou aktivitu těla a zmírňuje únavu, 
stimuluje duševní činnost, řeší problémy s nespavostí. Také med s včelím 
chlebem je schopen zlepšit vlastnosti krve, snížit cukr a cholesterol a je 

užitečný při srdečních onemocněních.

MLÁDÍ A KRÁSA

Laminaria působí na tělo zevnitř, ale jeho účinek je viditelný zvnějšku 
pouhým okem. Řasy jsou bohaté na látky, které zlepšují metabolismus, a 

antioxidační vlastnosti poskytují rozsáhlý komplex vitamínů, které 
zpomalují proces stárnutí.



Přírodní med - sladký zdroj 
mládí a dlouhověkosti

Med je obecné tonikum, dodává tělu energii, obnovuje sílu.

Pomáhá zvyšovat imunitu, pomáhá vyrovnat se s 
nachlazením.

Reguluje metabolické procesy v těle.

Med je silné antibiotikum, které pomáhá vyrovnat se s 
mnoha patogenními bakteriemi.

Zlepšuje složení krve, je užitečný při 
onemocněních kardiovaskulárního systému.

Pomáhá vyrovnat se s onemocněním jater a ledvin, přispívá 
k normalizaci funkce gastrointestinálního traktu.

Je vynikajícím pomocníkem při léčbě onemocnění 
dýchacích cest.

Chrání lidské tělo před předčasným stárnutím.



Perga - „včelí chléb“ je nejcennější 
produkt pro lidské zdraví

Díky svým antimikrobiálním vlastnostem je včelí chléb několikrát zdravější než jiné včelařské produkty. 
Správné použití bude mít na těle následující prospěšné vlastnosti:

Obnovuje funkci jater, normalizuje proces trávení, 
urychluje vylučování různých jedů z těla.

Normalizuje krevní tlak.

Zvyšuje odolnost vůči nepříznivým vlivům prostředí, zvyšuje 
odolnost vůči stresu.

Aktivuje duševní a fyzický výkon, pomáhá obnovit sílu při 
únavě.

Reguluje metabolismus, pomáhá stabilizovat váhu,
 zlepšuje stav pleti, omlazuje ji.

Stimuluje imunitní systém, zvyšuje odolnost 
těla vůči nemocem.

Navyšuje sílu starších a oslabených lidí.



Propolis je vynikající preventivní a regenerační
prostředek

Od pradávna byl propolis používán lidmi v jejich přirozené formě kvůli četným léčebným vlastnostem:

Čistí buněčné membrány, normalizuje buněčné dýchání, 
odstraňuje cholesterol, inhibuje patologické procesy v buňce 
a obnovuje postiženou tkáň.

Má antioxidační účinek, inhibuje růst rakovinných buněk.

Stimuluje posílení cévní stěny a také zabraňuje tvorbě 
krevních sraženin a usazenin.

Normalizuje metabolismus, podílí se na metabolismu a 
biochemických procesech a působí proti stárnutí těla.

Podporuje účinné odstraňování toxinů a oxidů a snižuje 
hladinu cholesterolu.

Má obecný tonický účinek na nervový systém, zlepšuje 
náladu a snižuje pocity deprese a úzkosti.



Spolehlivá bariéra proti stresu, 
věku a nemocem

ANTISTRES

Unikátní komponenty, které tvoří MOŘSKÝ 
MED, mají stimulační účinek na duševní a 

fyzickou výkonnost a zvyšují odolnost vůči 
stresovým situacím. Vyvážené složení 

produktu je schopno regulovat fungování 
nervového systému a poskytuje uklidňující a 

tonizující účinek.

ZDRAVÍ ŽENY

Extrakty z řas a včelÍ produkty slouží jako 
zdroj účinných látek nezbytných pro ženské 

tělo, zejména během období změn 
souvisejících s věkem. Přírodní složky regulují 

fungování reprodukčního a hormonálního 
systému, normalizují funkci kardiovaskulárního 
a nervového systému a mají tonický účinek.

SILNÁ IMUNITA

Produkt zahrnoval výtažky z řas a včelích 
produktů, které jsou známé svou schopností 
posílit obranyschopnost těla. Jejich účinné 

látky zvyšují odolnost proti infekcím, virům a 
nepříznivým vlivům na životní prostředí a 

mají také pozitivní účinek na různá alergická 
onemocnění.



Všechny radosti z 
aktivního života

ZDRAVÉ DĚTI

Ohromující komplex přírodních složek 
bohatých na látky, které mohou stimulovat 

ledviny a močový systém. Jeho složení 
zahrnuje účinné látky, které jsou známé 
svými diuretickými, antibakteriálními a 

protizánětlivými vlastnostmi.

LEHKÉ DÝCHÁNÍ

Mořský med zahrnuje výtažky z včelích 
produktů, které se tradičně používají k 

posílení obranyschopnosti těla a pomáhají 
bronchiálnímu systému, který je nejvíce 

náchylný k nachlazení.

POSÍLENÍ POHYBU

Výtažky z řas a včelí produkty obsahují 
komplex vitamínů, makroprvků a 

mikroprvků nezbytných pro to, aby tělo 
obnovilo klouby a pojivové tkáně. 

Laminaria, Perga a Propolis
mají příznivý účinek a

obecné posílení a uzdravení pohybového 
aparátu.



Cenné a zdravé jídlo

OČISTA ORGANISMU

Výrobek je prostředek bohatý na účinné látky, které 
mohou stimulovat ledviny a močový systém. Komplexní 

kompozice obsahuje složky, které jsou známé svými 
diuretickými, antibakteriálními a protizánětlivými 

vlastnostmi.

SPRÁVNÁ VÝŽIVA

Multifunkční ekologická výživa je základem lidské výživy 
21. století. Přirozené složení produktu je zaměřeno na čištění a 
výživu těla na buněčné úrovni. Výrobek je nepřetržitým zdrojem 

energie, bariérou proti nemocem a stresu, nepoškozuje 
postavu, slouží k prodloužení aktivních let a zachování 

mladistvosti člověka, zvýšení kvality života a jeho tónu!



PRODUKT Z 5+
2. mořské komponenty - laminaria a fukus  

+
3. včelí produkt - med, propolis a perga

Jaké ocenění 
dáte Vy? 
Vyzkoušejte 
a oceňte sami!

2+3=5




