
Revicoll Omega Plus
Good Life
Vitamin C
Peptide Power Drink



PŘIROZENÁ CESTA K ZDRAVÍ

Moderní civilizace nám přinesla mnoho nových 
řešení, stejně v oblasti kultury i v technologiích. 
Na evoluční stupnici člověka nabraly tyto změ-
ny závratné tempo. Navzdory zvýšení délky ži-
vota člověka a novým objevům v lékařské vědě, 
vyvstává otázka týkající se kvality těchto změn a 
nových nebezpečí, které přinesly.

STRES a měnící se prostředí
Závratné životní tempo, stres nebo znečištění 
životního prostředí - to jsou pouze některé fak-
tory ovlivňující kvalitu života moderního člověka. 
Změny ve způsobu fungování lidí v uplynulých 
100 letech způsobily odtržení se našeho druhu 
od přírody, a co je ještě horší - neumožnily mu 
evoluční adaptaci.

U lidí obývajících dnešní Zemi se stres objevuje 
denně a občas dosahuje úrovně, kterou většina z 
nás nezvládá. Životní tempo je tak velké, že (bo-
hužel) stále více lidí je vystaveno nadměrnému 
stresu, který je škodlivý pro jejich tělo, dokonce 
i depresi, ta se stala strašákem XXI století. Jak v 
práci, tak i doma musíme splňovat očekávání, s 
nimiž si často nevíme rady. Nezvládáme tlak vy-
plývající s každodenní existence a stresem spo-
jeným s finanční situací, což alarmujícím tempem 
ničí naše zdraví. Odborníci tvrdí, že v současnosti 
až 80 % onemocnění souvisí s negativním vlivem 
stresu na naše tělo. 

Potraviny a stravování
Ke všem výše uvedeným faktorům je třeba zmí-

nit stravu, která je v dnešních časech ochuzena o 
mnohé výživné složky, nezbytné pro správné fun-
gování organismu. Konzumujeme vysoce zpraco-
vané potraviny, které jsou navíc plné škodlivých 
konzervantů a jiných syntetických látek. K tomu 
je třeba připočíst větší podíl GMO modifiko-
vaných potravin ve stravě, jejich skutečný účinek 
na lidský organismus bude možné stanovit až za 
několik desítek let.

Civilizační a společenské nemoci 
Všechny tyto faktory mají za následek rozvoj 
tzv. civilizačních a sociálních nemocí. Patří sem 
cukrovka, onemocnění dýchací soustavy, cévní 
onemocnění, alergie, nádory, AIDS, Alzheimerova 
choroba a také „syndromy útěku” (závislosti na 
drogách a lécích, alkoholismus, akutní psychické 
poruchy). Neustále se zhoršující životní prostředí 
způsobilo, že vzduch, který dýcháme, se značně 
liší od norem, na jaké jsme geneticky „naprogra-
mováni”. Výše popsané případy jsou v poslední 
době doprovázeny ještě jednou skupinou sr-
dečních onemocnění - náhlými poruchami sr-
dečního rytmu. Toto nebezpečí číhá jak na starší, 
tak také na mladší lidi, jsou mu vystaveny ženy i 
muži. Dodatečným problémem je skutečnost, že 
tyto poruchy jsou do velké míry nečekané. 

Tajemství je ukryté v přírodě
Již tisíce let nám příroda napovídá, jak zdravě žít, 
jak využívat její nejlepší dary. Správné dodávání 
látek nezbytných pro život, jako jsou: vitamíny, 
stopové prvky, aminokyseliny nebo tuky, tvoří 

základ pro zdravý a dlouhý život. Naši dědové a 
pradědové věděli, jak využívat bohatství léčivých 
rostlin a sestavovat stravu tak, aby se předcháze-
lo běžným onemocněním, které jsou při souča-
sném životním stylu velmi nepříjemné.

Přístup k přírodě
Každodenní starosti a znečištění životního 
prostředí nám nedovolují přímo využívat dary 
přírody. Vysoká míra urbanizace měst a globální 
degradace životního prostředí stále více ztěžuje 
přístup k přírodním, surovým složkám potravy. 
V současnosti se zdravé potraviny staly pro 
běžného člověka luxusním a do značné míry ne-
dostupným produktem. 

Odpověď WELLU
WellU na základě nejnovějších vědeckých 
poznatků vypracovalo revoluční program, 
umožňující doplňování „molekul života” v 
každodenním stravování, obnovujeme tak ne-
zbytnou molekulární rovnováhu v našem orga-
nismu. Základem tohoto programu jsou doplňky 
výživy získávané z přírodních rostlinných a ži-
vočišných výtažků, které lidé znají již tisíce let 
jako zdravé a nezbytné složky každodenní stravy.

Ze zdravotního a terapeutického hlediska jsou 
jedinečné vlastnosti nutraceutik přínosem díky 
holistickému, komplexnímu účinku na lidský 
organismus. Podstata našich úspěchů spočívá 
v čerpání z vědy, která nám ukazuje, že jedinou 

Zdraví  – výzva dnešní  doby
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cestou k dosažení cílů je příroda a síla složek 
skrývající se v jejích darech.

Námi vytvořená nutraceutika jsou odpovědí na 
absenci rovnováhy způsobenou civilizačními 
změnami. Obnovování homeostázy v organismu 
prostřednictvím správného doplňování výži-
vných složek je klíčové v procesu zmírňování pů-
sobení negativních faktorů životního prostředí, a 
díky nám se stalo možné.

Kromě přírodních složek se naše doplňky výživy 
vyznačují ideálním výběrem. Správné spojení vy-
braných extraktů vyvolává synergický efekt, čili 
znásobení účinnosti jednotlivých komponent. 
Kromě toho mají takto vybrané složky holistic-
ký a neselektivní účinek na organismus, jako je 
tomu v případě léčiv.

Dodávání správných přírodních složek ve 
stravě může přispět ke zlepšení celkového sta-

vu organismu a ke snížení škodlivého působení 
znečištěného životního prostředí a nadměrného 
stresu. Díky správnému doplňování každodenní 
stravy nezbytnými složkami obsaženými v našich 
nutraceutikách, máme možnost se znovu těšit 
ze zdravějšího, komfortnějšího a kvalitnějšího 
života. 

Nakolik jsou doplňky výživy Nutrivi nápomoc-
né při doplňování deficitů a jakou úlohu plní v 
našem organismu?
Zaprvé: stojí za to se zmínit, že přípravky NUTRI-
VI jsou založeny na jedinečných technologiích 
získávání životně nezbytných aktivních látek z 
různých druhů ryb a jejich kombinaci s jinými 
„životodárnými molekulami”, které v komplexu, 
např. v Biopeptide Complex, prokazují neuvěři-
telné účinky. První vynálezy laboratoří WellU 

se zakládaly na získávání kolagenu z vybraných 
druhů sladkovodních ryb. Při té příležitosti 
jsme získávali tzv. peptidové a aminokyselinové 
zbytky. Když jsme poznali roli mnoha aminoky-
selin a peptidů, zahájili jsme další výzkumy, které 
pokračují již přes 10 let. Rozhodli jsme se izolovat 
z kůží ryb samotné aminokyseliny a krátké pep-
tidové řetězce a několikanásobně je zahustit s 
cílem získat celosvětově jedinečné přípravky. 

Peptide Power Drink
Úloha nutraceutik Nutrivi – WellU, rozhovor s prof. Andrzejem Frydrychowským

Převratné objevy založené na pokročilé technologii ve spojení s poznatky medicíny Dálného východu a lidové medicíny – toto 
je absolutně novátorská oblast, díky které vznikají nutraceutika Nutrivi pod dohledem prof. A. Frydrychowského (pseudonym: 
prof. Frydrych). Díky němu už víme, jakou důležitou úlohu v našem organismu sehrávají výživné složky, aminokyseliny, 
peptidy, kolagen a ostatní bílkoviny.
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Aminokyseliny, peptidy a jiné bílkoviny obsažené 
v našich přípravcích se podávají v příslušných 
poměrech, přesně tak, jak se vyskytují v přírodě. 
Neizolujeme jednu, dvě či tři aminokyseliny nebo 
určitý peptidový řetězec. Naše úloha spočívá 
ve zkoumání různých druhů ryb a vytvoření 
příslušných technologií získávání těchto pro člo-
věka nadmíru důležitých látek, a to v biologicky 
aktivní formě. Rozhodující je také jejich koncen-
trace, i proto naše nové přípravky představují vy-
soké koncentráty - z 10 kilogramů ryb získáváme 
v průměru 1 kg koncentrátu biologicky aktivních 
aminokyselin, peptidů, kolagenu a jiných bílko-
vin. Část našich technologií je patentovaná, další 
ještě nechceme patentovat, abychom „neodkryli 
všechny trumfy”.

Čím se lišíme od zbytku světa?
Všechny aminokyseliny, peptidy, ko-
lagen a ostatní bílkoviny získáváme 
VÝLUČNĚ z kůží přesně vybraných dru-
hův ryb.

Proč jenom z kůží?
V kůži se nachází nejvíce nejkvalit-
nějších složek, které hledáme. V masu ryb 
se ukládají těžké kovy, které se v kůžích vyskytují 
pouze ve stopovém množství, často v menším, 
než stanoví normy. Díky tomu získáváme naše 
„životodárné molekuly” z nejkvalitnější suroviny.

Přípravky NUTRIVI získáváme z kůží sladkovod-
ních a mořských ryb. Jsou mezi nimi takové ryby 
jako: Tolstolobik a Amur, patří k nejzdravějším 
druhům ryb. První z nich se živí planktonem, a 
druhá - vodními řasami. Maso těchto ryb je velmi 
kvalitní, obsahuje kyseliny i aminokyseliny, pep-
tidy, kolagen a další bílkoviny. Dále v přípravcích 

NUTRIVI využíváme výtažky z lososa atlantského, 
který je mimořádně bohatý na aminokyseliny 
i peptidy. Pravděpodobnou příčinou takového 
nahromadění zdravých prvků je velmi drsné 
prostředí, ve kterém tyto ryby žijí. Naopak Amur 
a Tolstolobik se nejraději vyskytují v mírném a 
teplém podnebí. Směsi aktivních látek získaných 
z výše zmíněných ryb poskytují nejlepší výži-
vové efekty, díky čemuž naše přípravky 
mimořádně účinně podporují celou řadu 
regeneračních a léčebných procesů v 
organismu.

Je místo původu těchto 
ryb ověřené?
Využíváme výhrad-
ně služby pro-
věřených 

d o d a v a -
telů. Tolstolo-

bik a  Amur pocházejí 
z  hospodářství, v nichž se tyto 

ryby živí planktonem a  vodními řa-
sami. Atlantský losos typu Premium, který vy-
užíváme, pochází z velmi čistých oblastí sever-
ních moří a živí se hlavně krevetami. Cena masa 
této ryby se v obchodech pohybuje až kolem 50 
EUR! Kromě toho se ryba zpracovává ve speciál-
ních podmínkách a výrobce je držitelem BIO cer-
tifikátu. 

Přípravky NUTRIVI jsou první produkty na světě 
založené na aminokyselinách, peptidech, ko-
lagenu a jiných bílkovinách získávaných z ryb. 
Jsme první a zatím i jediní, díky čemuž máme 
obrovskou výhodu v podobě unikátnosti na trhu.

Jaká je vstřebatelnost 
získávaných látek?
Aktivní látky, jejichž zdrojem jsou 

ryby, patří do skupiny biologicky 
nejdostupnějších, člověkem ab-

sorbovatelných látek. Kromě toho, 
díky místu svého původu poskytují 

několikanásobně více výhod pro lid-
ský organismus ve srovnání s jakoukoli 

syntetickou látkou. Koktejl biologicky 
aktivních, přírodních aminokyselin, pep-

tidů, kolagenu a jiných bílkovin má zásadní 
význam z hlediska mnoha funkcí našeho orga-

nismu. Přípravky NUTRIVI obsahují 17 různých, 
jak esenciálních, tak i neesenciálních aminokyse-
lin nezbytných pro život, a také peptidy, kolagen 
i jiné bílkoviny.

Jak bude vypadat nová generace NUTRIVI?
 V našem Peptide Power Drink, máme velmi vy-
sokou koncentraci celé řady aminokyselin. Ve 
srovnání s dnes nabízeným produktem jsme 
zvýšili koncentraci více než pětinásobně! Je to 
další mezník v oblasti rozvoje našich přípravků. 
Doporučené dávkování je minimálně 2 lahve za 
měsíc, po 300 ml každá. Při přísunu takového 
množství dodáváme organismu řadu aminoky-
selin. Uvádíme zde pouze některé z pro nás nej-
důležitějších esenciálních a podmíněně esen-
ciálních aminokyselin, neboli těch, které si tělo 
nedokáže samo syntetizovat z dostupných zdrojů 
a musí je získávat z potravy nebo doplňků výživy. 
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Podmíněně esenciální aminokyseliny (pod-
míněně nezbytné) jsou sloučeniny, které si tělo 

dokáže samo syntetizovat, avšak v důsledku něk-
terých fyziologických stavů značně stoupá jejich 

spotřeba a je nezbytné dodat jejich zvenčí.

HISTIDIN
1.980 mg

Plní důležitou roli v syntéze sloučenin obsahujících železo, např. hemoglobinu a některých enzymů. Má velký vliv na zásobování 
buněk kyslíkem a příznivě ovlivňuje imunitní systém. Vědci také sledují roli, jakou plní histidin v léčbě revmatismu, alergií a AIDS.

ARGININ
11.220 mg

Aminokyselina sehrávající velmi důležitou roli v tvorbě buněk, je neobyčejně důležitá pro imunitní systém. Arginin se také po-
užívá k léčbě problémů s erekcí a plodností u mužů. Zlepšuje prokrvení kůže, díky čemuž značně oddaluje vypadávání vlasů. 

TYROZIN
1.060 mg

Plní důležitou úlohu při fungování endokrinního systému člověka a při syntéze takových neurotransmiterů jako jsou: tyramin, 
dopamin nebo adrenalin. 

 TREONIN
3.300 mg

Nedostatek treoninu vyvolává únavu, nechutenství, úbytek hmotnosti a zastavení procesu obnovy kostí. Tato sloučenina je sta-
vebním prvkem protilátek odpovědných za naši imunitu a podporuje bílé krvinky v boji proti infekcím a rakovinným buňkám.

VALIN
2.770 mg Odpovědný za růst svalové hmoty, práci svalů a rovnováhu mezi svalovou hmotou a tukovými zásobami.

METIONIN
1.980 mg 

Aminokyselina zodpovědná za množství procesů a životních funkcí. Metionin je nezbytný při syntéze bílkovin a hormonů, na-
příklad karnitinu, adrenalinu a melatoninu. Působí i na tuky, snižuje jejich hromadění v játrech.

IZOLEUCIN
1.850 mg Podobně jako leucin a valin je odpovědný za růst svalové hmoty a práci svalů.

LEUCIN
3.560 mg 

Stejně, jako valin je leucin zodpovědný za růst svalové hmoty, práci svalů a rovnováhu mezi svalovou hmotou a tukovými záso-
bami.

FENYLALANIN
2.900 mg 

Hraje důležitou roli ve fungování endokrinního systému člověka. Zmírňuje bolest. Plní důležitou funkci při syntéze mnoha neu-
rotransmiterů.

LYZIN
4.750 mg 

Aminokyselina, která je složkou enzymů. Nedostatek lysinu způsobuje oslabení imunity a zvýšenou náchylnost k virovým infek-
cím.

Na rozdíl od neesenciálních aminokyselin, se esenciální aminokyseliny, čili aminokyseliny, které tělo nedokáže samo syntetizovat, musí dodávat potravou. Stra-
va obsahující potraviny chudé na nezbytné esenciální aminokyseliny může vést k poruchám zdravotního stavu.

Koncentrace aminokyselin v Peptidovém nápoji při terapeutické dávce 4 × 300 ml.
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Co jsou signální peptidy, které se 
vyskytují v nutraceutikách NUTRIVI?
Existenci signálních sekvencí (mj. signál-
ních sekvencí peptidů) předpokládal Günter 
Blobel, za což v roce 1999 dostal Nobelovu 
cenu. Signální peptidy stimulují organismus 
k regeneraci. Účinnost přípravků NUTRI-
VI vyplývá z přírodních „životodárných” 
látek, ke kterým patří mimo jiné biologic-
ky aktivní peptidy - Biopeptide Complex. 
Produkty NUTRIVI obsahují velký počet 
(alespoň několik set) peptidů pocházejících 
z rozpadu bílkovin, při čemž v největším a 
nejdůležitějším počtu se vyskytují peptidy, 
které patří zejména ke třem skupinám bíl-
kovin: dekorinům, lumikanům, histonům a 

ke čtyřem druhům kolagenu. Z přehledu li-
teratury je známo, že všechny uvedené dru-
hy bílkovin mají, kromě všeobecně známé 
strukturální funkce, vcelku nebo v podobě 
z nich pocházejících peptidů, i vlastnosti si-
gnálních a ochranných molekul, související 
s obnovou poškozených tkání.

Jaké funkce v organismu plní peptidy?
Peptidy jsou látky běžně vylučované buňka-
mi živých organismů. Existuje mezi nimi 
mnoho fyziologicky nebo antibakteriálně 
aktivních sloučenin. Pro buněčné receptory 
plní funkci ligandů, jsou to endogenní anti-
biotika, složky plicního surfaktantu. Každý 
z těchto úkolů koresponduje z I-, II-a III-řa-

6

Peptidové nápoje obsahují výše uvedené aminokyseliny v těchto koncentracích:

Jak dodávané aminokyseliny přispívají k tvorbě kolagenu?
SSložení kolagenu je poměrně netypické. Skládá se hlavně z glycinu, prolinu a hydroxyprolinu. Přípravky NUTRIVI jsou velmi bohaté na tyto aminokyseliny, 
díky čemuž tvoří stavební složku pro obnovu kolagenu v našem těle, ve všech orgánech, tkáních a v kůži. 

GLYCIN
31.420 mg 

Nejmenší a nejjednodušší z aminokyselin, je složkou téměř všech bílkovin. Plní také důležitou funkci v látkové přeměně, 
je důležitou stavební složkouH kostí, kůže, šlach a zubů.

PROLIN
15.050 mg 

Tato aminokyselina hraje specifickou roli v procesu tvorby kolagenu v lidském organismu. Vyskytuje se v kloubech, kůži a 
kostech. Plní důležitou funkci v zajišťování stability stěn tepen. Má vliv na celkovou výkonnost organismu.

HYDROXYPROLIN
8.180 mg 

Aminokyselina, která se vyskytuje téměř výhradně v kolagenu a extenzinech. Hraje velmi důležitou roli při stabilizaci 
struktury kolagenu.

*Vypracováno na základě výzkumů uskutečněných v prosinci 2013 a lednu 2014 v 
akreditovaných mezinárodních laboratořích HAMILTON.
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Cyklické peptidy, jejichž aminokyseliny tvoří prstenec, 
hrají roli antibiotik (např. tyrocidin), v organismu plní níže 
uvedené funkce:

dovou strukturou konkrétních peptidů. Lineární 
peptidy plní úlohu nosičů informací přenášeného 
krví nebo lymfou, hormonů nebo látek s lokálním 
působením, čili mediátora - např. oxytocin, adre-
nokortikotropní hormon.

Kromě své hlavní úkoly budování kostry mezi-
buněčné matrix a tvorby chromatinu mají tyto bíl-
koviny regulační vlastnosti ve vztahu k buňkám a 
tkáním. Toto působení probíhá zároveň prostřed-
nictvím nativních bílkovin jako i jejich částí. Tyto 
potenciální vlastnosti, s nimiž mohou souviset 
námi objevené peptidy, regulují různé procesy. 
Mají vliv na úpravu: proliferace, angiogeneze, 
metastázy, léčby poranění, fibrózy, imunitní a 
hormonální odezvy. Tyto vlastnosti by se měly 
promítnout do klinických výsledků dosažené u 
pacientů.

Jako vznikají aktivní peptidy?
Léta výzkumu přivedly vědce WellU k velmi 
zajímavým objevům. Dokázali jsme, že kyselé 
přípravky získávané z kůží ryb při teplotě nepře-
sahující 16 ° C obsahují, kromě vysokomolekulár-
ních bílkovin, proteinů, kolagenu a elastinu, i 
značné množství malých peptidů. Skládají se ze 
7-29 aminokyselin, které pocházejí z výše uve-
dených skupin bílkovin.

Jsou nutraceutika budoucností moderní 
suplementace? 
PSpojení teorie a dlouholeté praxe v laboratořích 
WellU spolu s poznatky vědců pod vedením prof. 
dr. n. med. Andrzeje Frydrychowského (pseudo-
nym: prof. Frydrych) a celé řady zjištění o účin-
nosti nových přípravků na trhu - Nutrivi nám 
dává jistotu, že fascinující objevy vědců WellU 

zaujmou své velmi významné místo v oblasti 
nutraceutik. Toto nové odvětví lékařské vědy 
zkoumající „životodárné” živiny předkládá před 
nás stále nové výzvy, které přijímáme. Výše uve-
dené objevy, inovativní technologie a vášeň, kte-
rou vkládáme do naší práce způsobují, že to, co 
děláme a nabízíme našim zákazníkům, je nejen 

velmi účinné, ale přímo revoluční a úchvatné. 
Můžeme směle konstatovat, že díky Nutrivi dnes 
přinášíme úplně nový rozměr podpory procesů 
regenerace a léčebných procesů v našem orga-
nismu.

Stimulují tvorbu matrix: kolagenu, elastinu, glykosaminoglykanů, kyseliny hyaluronové

Zpomalují aktivitu metaloproteináz (enzymů způsobujících stárnutí)

Zpomalují sekreci interleukinů (které způsobují zdlouhavé akutní záněty)

Zmírňují bolest a působení nepříznivých klimatických podmínek či mechanických a
chemických environmentálních faktorů

Ovlivňují přenos impulzů mezi nervovými a svalovými buňkami a tak zmírňují mimické vrásky

Chelatují ionty přechodných kovů a zabraňují vzniku hydroxylových radikálů

Napomáhají fungování superoxiddismutázy s mědí a zinkem

Stimulují nebo brzdí proces melanogeneze (zesvětlují pigmentové skvrny

Stimulují uvolňování ATP z buněčných zásob.
.
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Multifunkční přípravek s mimořádným významem pro oběhovou soustavu a kostru. Revicoll Omega Plus znamená vysokou koncentraci 
aminokyselin, peptidů a rybího kolagenu. Receptura přípravku obsahuje celou škálu minerálů, které tělo nedokáže syntetizovat samo, a 
proto je musí získávat z venku, ze stravy.

Omega 3 
kyseliny – 
zejména DHA 
(dokosahexaenová) a EPA (eikosa-
pentaenová) - jsou dvě mastné ky-
seliny s dlouhým řetězcem patřící 
do skupiny nenasycených mast-
ných kyselin (EMK), které mají 
v  těle řadu důležitých funk-
cí. Omega-3 kyseliny, pře-
devším DHA, tvoří 60% tuků 
nezbytných pro normální 
práci mozku, jsou také ne-
zbytné pro stavbu buněčných 
membrán, odpovídají i za normál-
ní fungování oční sítnice. Právě tyto 
dvě kyseliny tvoří její tukový základ. Příslušné 
množství Omega-3 kyselin je také nezbytné v 
procesech spermatogeneze. Jsou potřebné pro 
udržení pohyblivosti spermií. Užívání Omega 3 
kyselin působí na snižování hladiny škodlivého 
LDL cholesterolu a triglyceridů a zároveň na 
zvyšování hladiny prospěšného HDL cholestero-
lu. Snižuje také nadměrnou srážlivost krve, čímž 
chrání srdce a cévní systém.

Omega-3 kyseliny z mořských ryb mají preven-
tivní vliv na vznik Parkinsonovy a Alzheimerovy 
choroby. Omega-3 kyseliny bojují také s depresí: 
čím více kyselin v těle, tím nižší je riziko depre-
se. Omega-3 kyseliny se také podílejí na léčbě 
revmatoidní artritidy a degenerativních onemoc-
nění pojivové tkáně. Hrají důležitou roli v pre-
venci rakoviny. Zabraňují také degenerativním 
změnám ve sliznici tlustého střeva.

Omega-3 kyseliny patří do skupiny nenasycených 
mastných kyselin, které je třeba přijímat v po-
travě, protože lidské tělo nemá schopnost je syn-
tetizovat v dostatečném množství.
 
Vápník 
Vápník je stavebním a regulačním prvkem v or-
ganismu.
V těle dospělého člověka se nachází přibližně 
1000g vápníku, z toho 99% se nachází v kostech 
a zubech. Zbytek, čili zbývající 1% se nachází v 
plazmě. Právě vápník reguluje nervovou sousta-
vu tím, že zlepšuje přenos nervových impulsů a 
zejména kontroluje proces srážení krve. Záso-
by vápníku v nekostních buňkách lidského těla 
se obnovují dokonce i 30 krát za den. Pokud v 

buňkách chybí tento prvek a je ohroženo normál-
ní fungování nervové soustavy, organismus ho 
následně získává z kostí.
Při normální hladině vápníku máme pevné kosti, 
zdravé zuby, normální srážlivost krve. Normální  
koncentrace tohoto prvku znamená také výkon-
né svaly, uvolněné nervy, zdravý spánek, dobrou 
náladu a pocit štěstí. Vápník také příznivě ovli-
vňuje rychlejší hojení ran.

Zdroje vápníku
Tělo zdravého člověka vstřebává od 20% do 
30% vápníku, který se nachází v potravě. 
U žen po menopauze  je to pouze něko-
lik procent vápníku. U dětí, těhotných a 
kojících žen, jakož i v případě některých cho-
rob stoupá procento vstřebávání vápníku. 

Vysoký obsah vápníku v potravě pouze mír-
ně zvyšuje jeho vstřebávání. Je to způsobeno 
existencí střevní bariéry, která upravuje množství 
vstřebávání vápníku. Vitamín D, laktáty a citráty 
podporují vstřebávání vápníku v zažívacím trak-
tu. 
Vápník je velmi aktivní prvek. Nevyskytuje se v 
ionizované formě, pouze v různých chemických 

Revicoll Omega Plus



sloučeninách, proto ho tělo těžko vstřebává. 
Kromě toho sycené nápoje, káva, cukry a sacha-
ridy snižují jeho vstřebatelnost. 

Vápník se stále méně vyskytuje v potravinách 
dříve považovaných za jeho hlavní zdroj. Výz-

kumy ukazují, že na trhu převažuje vysoce 
zpracované mléko a mléčné výrobky, které 
mají velmi málo společného se zdrojem do-
bře vstřebatelného vápníku. Dnešní mléko po-
chází zejména od krav krmených úplně jiným 
krmivem, než je čerstvá tráva. Jeho výroba je 
orientována na kvantitu, nikoli na kvalitu. Ho-
mogenizace mléka má rovněž nepříznivý vliv na 
jeho trávení a vstřebávání naším organismem.  
Díky příslušné kombinaci vápníku z ryb, ami-
nokyselin a rybích peptidů, pokrývá Revicoll 
Omega Plus denní potřebu tohoto prvku v 
našem těle.

Dodatečně vápník v kombinaci s vitamínem C 
chrání tělo před aterosklerózou a srdečním in-
farktům - nejčastějšími civilizačními chorobami.

Vitamín A
Patří do skupiny vitamínů rozpustných v tucích. 
Představuje jednu z více než tisíce sloučenin se 
společným pojmenováním retinoidy, z nichž 
většina se získává synteticky. 

Funkce vitamínu A v těle jsou různé:
Ovlivňuje normální stav a fungování kůže, vlasů 
a nehtů. Reguluje růst a vývoj epiteliální tkáně. 
Prostřednictvím účasti na zachycování vizuálních 
podnětů registrovaných v sítnici oka ovlivňuje 
normální vidění (zejména v noci). Díky regulaci 
aktivity kostní tkáně ovlivňuje normální růst a 
vývoj organismu, čímž zajišťuje normální fungo-
vání kostí i zubů. Je zodpovědný za tvorbu hor-
monů. Má silné antioxidační vlastnosti a tím i 
protirakovinné účinky.
Vstřebávání vitamínu A ze zažívacího traktu se 
účastní žlučové kyseliny a vitamín E (tokoferol).

Vitamín E
Patří ke skupině sloučenin známých jako tokofe-
roly. Je hlavním antioxidantem, který se vysky-
tuje v buňkách. Představuje důležitou ochranu 
proti volným radikálům, čímž chrání buňky 
před oxidací. Plní důležitou funkci při dodávání 
buněčných složek do buněk těla. Zpomaluje oxi-
daci LDL cholesterolu, čímž zpomaluje tvorbu 
aterosklerotických plátů. Zabraňuje také tvorbě 
krevních sraženin v cévách, proto se jeho užívání 
doporučuje osobám s vysokou koncentrací cho-
lesterolu v krvi a při prevenci infarktu myokardu. 
Je také užitečný při léčbě mužské neplodnosti, 
nazývá se také „vitamínem mladosti”. 

Vitamín D
Tvoří se v rostlinách vystavených působení ultra-
fialových paprsků, vzniká v kůži lidí a zvířat. Jako 
jeden z mála vitamínů patří k těm, které tělo vy-
tváří samo v kůži působením slunečního záření z 
provitamínu D3, který se mění na aktivní vitamín 
D. Vitamín D se účastní regulace metabolismu 
vápníku, fosforu a tvorby kostí, stimuluje vstře-
bávání vápníku a fosforu ze střev a také snižuje 
množství vápníku vylučovaného z těla. Podle výz-
kumů přibližně 90% Čechů trpí nedostatkem vi-
tamínu D. Tento vitamín chrání před celou řadou 
civilizačních chorob a také před rakovinou. Je 
nezbytný pro normální tvorbu kosterní soustavy, 
pozitivně ovlivňuje nervovou soustavu a svalo-
vou kontrakci, včetně srdeční.
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Vlastnosti vápníku:
reguluje srážlivost krve

snižuje křehkost cév a zvyšuje jejich 
propustnost

snižuje alergické reakce

řídí kontrakce a uvolnění svalů

reguluje nervovou soustavu prostřednictvím 
zlepšení přenosu nervových impulzů

podporuje účinky mnoha, velmi důležitých 
enzymů

příznivě ovlivňuje plodnost a donošení plodu

pomáhá při odstraňovaní těžkých kovů z 
organismu

je základní složkou kostí, zubů a nehtů

posiluje vlasy

brání vzniku osteoporózy

snižuje krevní tlak

silný antioxidant, působí proti stresu
 
.
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Metionin Regulátor nervové a svalové soustavy, důležitý zejména pro udržení normálního růstu a stavu těchto buněk. Neutralizuje volné radikály, díky čemuž působí na sta-
bilizaci DNA. Reguluje činnost štítné žlázy, při pravidelném užívání zabraňuje vzniku močových a žlučových kamenů. Příznivě ovlivňuje vzhled kůže, vlasů a nehtů.

Cystein Aminokyselina s antioxidačními vlastnostmi. Cystein je důležitý pro zachování pevných kostí, silných svalů, vlasů a nehtů. Hraje významnou roli v syntéze taurinu, který 
je důležitý pro normální fungování nervové, trávicí a oběhové soustavy.

Fenylalanin Prekurzor jiné aminokyseliny - tyrosinu a také hormonů a neurotransmiterů (přenášečů nervových impulzů`, jako jsou: adrenalin, noradrenalin a dopamin a také 
neuroodulátory - fenyletylaminu. Příslušná dávka fenylalaninu přispívá k normální funkci nervové soustavy.

Izoleucin Reguluje hladinu cukru v krvi, podílí se na syntéze proteinů v játrech a svalech. Je nezbytný při tvorbě hemoglobinu, podílí se na procesu srážení krve. Urychluje rege-
neraci tkání, svalů, kůže a nehtů, zlepšuje také hojení ran. Podílí se na tvorbě růstového hormonu u dětí.

Tryptofan Aminokyselina nezbytná pro zrak, její nedostatek zvyšuje riziko vzniku šedého zákalu. Kromě toho je důležitá pro normální průběh laktace, reguluje metabolismus, má 
příznivý vliv na metabolismus sacharidů v těle. Zvyšuje odolnost, jpřispívá k normální tvorbě svalové tkáně. U dětí spolupracuje s růstovým hormonem.

Valin
Aminokyselina zodpovědná za správnou biosyntézu kyseliny pantothenové, čili vitamínu B5. Je nezbytný pro vytváření svalové energie, udržení hormonální rovnováhy 
- ovlivňuje hladinu růstového hormonu, regulaci metabolismu, zejména biosyntézu sacharidů, stimulaci růstu svalů. Je potřebný pro normální fungování nervového 
systému, obnovu tkáně po nemoci, úrazu apod. jakož i pro normální fungování imunitního systému.

Hydroxyprolin Prekurzor syntézy kolagenu, pomáhá při obnově elastinových vláken. Zabraňuje vzniku strií a účinně redukuje již vzniklé. Stimuluje proces lipolýzy, čímž pomáhá 
odstraňovat toxiny. Rozjasňuje pleť.

Prolin
Posiluje stěny tepen a má příznivý vliv na celkovou výkonnost organismu. Hraje významnou roli při syntéze proteinů - v této souvislosti jeho potřeba nejvíce stoupá 
např. v období růstu, během nemoci, hojení ran nebo u aktivních sportovců. Prolin představuje důležitou součást bílkovin pojivové tkáně, zejména kolagenu, který je 
nezbytný pro normální práci kloubů a šlach a také odpovídá za pružnost pokožky.

Histidin Je prekurzorem histaminu, představuje důležitou stavební látku myoglobinu (která váže kyslík ve svalech), podílí se na syntéze nukleových kyselin, účastní se syntézy 
hemoglobinu, podílí se na ochraně těla před UV zářením.

Tyrozin Aminokyselina nezbytná pro tvorbu mnohých hormonů a udržení normálního tempa látkové přeměny, snížení chuti k jídlu nebo udržení tukových zásob v těle pod 
kontrolou.

Glycin Zpomaluje svalovou degeneraci díky přísunu dodatečného kreatinu. Je velmi důležitý při tvorbě červených krvinek a dodávání aminokyselin do organismu, jakož i při 
syntéze glukózy a kreatinu.

Arginin Aminokyselina nezbytná pro uskutečnění většiny fyziologických procesů, ke kterým patří mimo jiné tvorba růstového hormonu nebo vylučování odpadních produktů 
z těla. Je považován za klíčovou látku z hlediska růstu svalové hmoty, proto jej obsahují výživové doplňky pro sportovce.

Kyselina glutamová Neurotransmiter v centrální nervové soustavě. Má schopnost způsobovat depolarizaci postsynaptické membrány. Kyselina glutamová se vyskytuje v mozku, mozečku 
a míše. Patří k stimulačním faktorům, působících na NMDA receptory (vápníkové kanály). Podílí se na tvorbě engramů (paměťových záznamů).

Kyselina asparagov Staví bariéru proti immunologlobínům a protilátkám imunitního systému, má velký význam pro přeměnu sacharidů na energii svalů.

Treonin Nachází se v srdci, centrální nervové soustavě a svalech. Je velmi důležitý při tvorbě kolagenu a elastinu, podporuje játra a udržení bílkovinné rovnováhy v organismu.

Alanin Aminokyselina podílející se na metabolismu jater a svalů, regulaci hladiny cukru v krvi, metabolismu organických kyselin a vytváření protilátek.

Aminokyseliny obsaženš v  REVICOLL OMEGA PLUS
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Prvky obsažené v REVICOLL OMEGA PLUS
Molybden Účastní se důležitých metabolických procesů (mj. koloběhu uhlíku, dusíku a síry). Ovlivňuje dosažení běžné výšky dospělého člověka a je nezbytný pro vylučování od-

padních produktů z těla, jako je kyselina močová a sloučeniny síry. Tento prvek může zabránit vzniku některých druhů rakoviny.

Fosfor 
Téměř 85% fosforu se vyskytuje v kostech a zubech v podobě hydroxylapatitu (solí vápníku a fosforu), zbytek se účastní důležitých biochemických reakcí tj výroby ener-
gie uvnitř buněk, syntézy DNA, enzymů, hormonů, udržování stálé hladiny pH v organismu, přenosu kyslíku červenými krvinkami, tvorby buněčných membrán. Tento 
prvek hraje také důležitou funkci v metabolismu sacharidů, bílkovin a tuků. 

Měď
Stopový prvek, který hraje důležitou roli při tvorbě červených krvinek, příznivě ovlivňuje membránu na povrchu neurocytov, podílí se na přenosu nervových impulsů. Je 
součástí superoxiddismutázy, enzymu, který chrání buněčné membrány před volnými radikály. Kromě toho se podílí na tvorbě pojivové tkáně a syntéze prostaglandinů, 
které ovlivňují mimo jiné činnost srdce a krevní tlak. 

Kobalt
Stopový prvek, který je součástí vitamínu B12, vyskytuje se i jako anorganický kobalt. Je přítomen ve všech tkáních těla. Největší koncentrace kobaltu je v játrech, 
ledvinách a kostech. Tento prvek stimuluje tvorbu červených krvinek, zpomaluje růst nádorů. Přítomnost kobaltu v organismu je nezbytná pro tvorbu nových krvinek, 
myelinové pochvy, která obklopuje nervy, přenos genetické informace při reprodukci buněk, potřebných při vytváření neurotransmiterů.

Sodík Reguluje hospodaření s vodou v těle. Odpovídá za úroveň hydratace buněk a tkání, hraje také důležitou roli při udržování přiměřené vzrušivosti nervových a svalových 
buněk. Spolu s draslíkem odpovídá za udržování normálního osmotického tlaku v krvi. Chrání tělo před nadměrnou ztrátou tekutin.

Železo Je součástí hemoglobinu, který transportuje kyslík. Kromě toho je nezbytné pro normální růst, vývoj a regeneraci tkání. Železo stimuluje odolnost, podporuje boj proti 
volným radikálům a snižuje pocit únavy. Je nezbytné pro těhotné ženy, protože ovlivňuje správný vývoj plodu a zabraňuje anemii.

Draslík
Podílí se na přenosu živin do nitra buněk. Sehrává důležitou funkci při regulaci hospodaření s vodou v těle, kontrole krevního tlaku a práci ledvin. Představuje základní 
elektrolytickou složku v buňkách lidského těla. Draslík snadno proniká přes buněčné membrány dodávajíc buňkám výživné látky a pomáhajíc odstraňovat z těla produkty 
látkové výměny. Stimuluje sekreci inzulínu, podílí se na spalování sacharidů a bílkovin. Je nezbytný pro normální fungování nervové soustavy a práci svalů. Účastní se 
okysličování mozku, čímž zlepšuje schopnost myslet a soustředit se.

Zinek
Podílí se na metabolismu sacharidů, rozkladu alkoholu, syntéze nukleových kyselin. Je nezbytný pro zachování plodnosti, do značné míry předchází vzniku vrozených 
vad. Je jedním z činitelů podmiňujících růst organismu, spolupracuje s vitamíny B6 a B12. Zinek neutralizuje toxické účinky kadmia a mědi v organismu. Tento prvek má 
důležitý vliv na normální fungování pohlavních žláz, zejména prostaty u mužů.

Mangan 
Stopový prvek, který je součástí mnoha tkání, mj slinivky, mozku, ledvin a plic, jakož i mnoha enzymů, které se účastní na syntéze bílkovin, nukleových a mastných kyse-
lin. Plní významnou úlohu při vytváření pojivové tkáně a kostí. Podílí se na fungování mozku a slinivky. Je nezbytný v reprodukci, podílí se na tvorbě červených krvinek. 
Účinně pomáhá při léčbě schizofrenie. Je potřebný pro normální trávení a vstřebávání živin.

Selen

Má protizánětlivé účinky. Má blahodárný vliv na cévy, chrání je proti ateroskleróze. Tento prvek aktivuje anti-karcinogenní faktory, předchází onemocněním kardiova-
skulárního systému, má antiproliferační a protizánětlivé účinky. Zabraňuje vzniku šedého zákalu a makulární degenerace. Předchází škodlivému hromadění těžkých 
kovů a některých toxických sloučenin. Je součástí přes 20 enzymů, které se podílejí především na oxidativním metabolismu. Díky tomu chrání organismus před volnými 
radikály. Nepřímo se také účastní metabolismu mastných kyselin a ovlivňuje syntézu hormonů štítné žlázy. Hraje důležitou roli při syntéze DNA a RNA. V součinnosti s 
vitamínem E oddaluje stárnutí buněk a tkání a pomáhá udržovat jejich pružnost.

Lyzin
Aminokyselina nezbytná pro tvorbu všech bílkovin. Pomáhá při vstřebávání vápníku, aktivně se podílí na tvorbě protilátek, hormonů, enzymů a kolagenu. Obnovuje 
svalovou tkáň a kůži, proto je vhodné jej užívat po chirurgických zákrocích.  Největším přínosem lyzinu je kontrola hladiny triglyceridů a obnova poškozených stěn tepen. 
Zmírňuje projevy nachlazení, chřipky a herpesu. Přispívá k normální koncentraci.

Leucin Aminokyselina, která chrání před katabolismem, čili rozpadem svalových vláken. Podporuje proces regenerace svalových vláken. Představuje zdroj energie zodpovědný 
za odbourávání pocitu únavy při fyzické námaze.
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Kurkuma – výtažek z kurkumovníku 
dlouhého
Také známá jako indický zázvor. Jedna z nej-
silnějších přírodních složek s protinádorovými 
účinky

Koření života
Kurkuma je koření, které se tisíciletí používá v 
indické kuchyni. Indové ji používají hlavně pro 
její léčebné vlastnosti, proto se také využívá 
v ajurvédské, thajské, indické, japonské a in-
donéské medicíně. V posledních letech pozoru-
jeme obrovský zájem o léčivé účinky této látky i v 
západních zemích. Kurkuminoidy, které se v kur-
kumě nacházejí v poměru 90%, jsou velmi silné 
antioxidanty. Tímto se vysvětluje počet lékařské 
indikace pro tuto látku. Tato složka ovlivňuje léč-
bu různých zánětů, se kterými se setkáváme při 
rakovinových onemocněních, ale i revmatické 
bolesti, bolesti kloubů nebo menstruační bolesti. 
Kromě toho se kurkuma používá také k urychlení 
léčby vředů, ran a poškození způsobených na-
příklad ekzémem. Absorpce/biologická dostup-
nost kurkuminu (hlavní léčebné složky kurkumy) 

bez příslušné přípravy je zanedbatelná. Je třeba 
vybírat přípravky, které obsahují také výtažky 
z koření nebo pálivé papriky, které obsahují 
bromelin nebo piperin. Spojení výtažku z kur-
kumovníku dlouhého s pepřem a paprikou dává 
nejlepší výsledky, protože podle známých zdrojů 
taková kompozice zvyšuje absorpci kurkuminu 
dokonce až 1000-násobně.

Protirakovinové účinky
Vědecké výsledky ukazují, že kurkumin je dnes 
jedním z nejsilnějších a nejslibnějších složek pů-
sobících proti nádorovým onemocněním. Vzniklo 
téměř 300 publikací potvrzujících jeho jedinečné 
vlastnosti. Vědci z Centra výzkumu rakoviny v 
Houstonu dokázali mimo jiné, že lidé, kteří den-
ně konzumují byť jen malé množství kurkumy, až 
desetkrát méně trpí rakovinou ledvin, osmkrát 
méně rakovinou plic a pětkrát méně rakovinou 
prsu.

Mnozí onkologové potvrzují účinnost kurkumy v 
boji proti nádorům. Dr. Saraswati Sukumar, vyni-
kající onkologička z Univerzity Johna Hopkinse v 

Baltimore ve Spojených státech, dlouhá léta zko-
umala složení a vlastnosti kurkuminu. Dospěla 
v této oblasti k neobyčejně zajímavým objevům 
a potvrdila schopnost kurkumy bojovat proti 
cukrovce, zánětům a nádorům. Výzkumy publi-
kované v roce 2011 v časopise „ Proceedings of 
the National Academy of Science „ potvrzují, že 
dokonce 25 % všech nádorů způsobuje chronický 
zánět. Navíc, podle Centra nádorových onemoc-
nění dr. Andersona, kurkumin působí na 75 % kar-
cinomů. Bylo prokázáno, že kurkumin vyhledává 
maligní nádorové buňky a zabíjí je, přičemž se vy-
hýbá zdravým buňkám - na rozdíl od léčiv, včetně 
agresivní protinádorové chemoterapie.

Jasná mysl
Kurkuma má také vliv na Alzheimerovu choro-
bu nebo jiné formy stařecké demence. Existuje 
mnoho studií, lékařských výzkumů a publikací 
na toto téma. Japonští vědci ve třech nezávislých 
výzkumech dokázali, že kurkuma má pozoru-
hodný léčebný efekt, nepřináší úlevu pouze při 
demenci, ale také zlepšuje celkové fungování 
organismu.

Good Life je další převratné nutraceutikum z řady Nutrivi. Jeho jedinečné účinky jsou založeny na speciálně vybraných přírodních 
výtažcích z rostlin, které jsou již celá staletí známé svými léčivými vlastnostmi. Níže jsou popsány potvrzené účinky jednotlivých složek 
nutraceutik Good Life.

GOOD LIFE
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Široké působení
Autoři výzkumů publikovaných v roce 2008 v ča-
sopise „Annals of Indian Academy of Neurology” 
potvrzují antioxidační, detoxikační, protizánětlivé 
a lipofilní vlastnosti kurkuminu. Závěrem – 50 let 

výzkumu a téměř 300 vědeckých publikací dnes 
potvrzuje, že kurkumin, hlavní složka kurkumy, 
též známé jako kurkumovník dlouhý, má po-
vzbuzující účinky na celý organismus.

Potlačuje příznaky vyvolané cukrovkou 2. 
typu

Snižuje hladinu cholesterolu

Potlačuje shlukování krevních destiček

Potlačuje vznik a rozvoj nádorů

Zabraňuje vzniku revmatoidní artritidy (RA)

Významně urychluje trávení

Zabraňuje vzniku sklerózy

Potlačuje infekci i replikaci HIV

Urychluje léčbu vředů

Urychluje hojení ran

Chrání proti očnímu zákalu

Chrání proti poškození jater

Zvyšuje vylučování žluči, chrání proti tvorbě 
šedého zákalu, významně urychluje trávení

Ovlivňuje oxidaci lipoproteinů / zabraňuje 
oxidaci lipoproteinů s nízkou hustotou

Potlačuje trombózu

Má silné antioxidační účinky (odstraňování 
volných radikálů)

Potlačuje rozvoj roztroušené sklerózy

Zabraňuje infarktu myokardu

Potlačuje Alzheimerovu chorobu a jiné 
stařecké demence

.

Působení KURKUMY:
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Paprika
Paprika je běžně používané koření a složka po-
krmů. Tajemství jejího využití spočívá v spojování 
s jiným kořením, díky čemuž je dosažen neo-
byčejně silný synergický efekt. Paprika významně 
zvyšuje absorpci mj. kurkuminu. Paprika je také 
bohatým zdrojem vitamínu C, zlepšuje trávení a 
zabraňuje vápenatění cév. Už Aztékové věděli, že 
paprika zpomaluje procesy stárnutí.

Pepř
Pepř pochází z Indie, dnes se pěstuje v mnoha 
tropických zemích. V jeho složení můžeme najít 
stopová množství bílkovin, tuku, vlákniny a mi-
nerálů, jako jsou železo, vápník, hořčík. Pepř ob-
sahuje velké množství fenolů, díky čemuž patří 
k silným antioxidantům. Existuje mnoho zjištění 
týkajících se léčivých vlastností pepře. V souča-
snosti se realizují podrobné výzkumy, které by 
měly potvrdit tato pozorování. 

V „Journal of Agricultural and Food Chemistry” 
byla publikována studie, která dokazuje, že pepř 
má vliv na přirozené hospodaření s tuky v orga-
nismu. Vědci potvrdili, že piperin obsažený v této 
rostlině zasahuje do genů zodpovědných za vznik 
nových tukových buněk a ovlivňuje jejich počet.

Realizuje se výzkum, jehož 
cílem je stanovení vlivu pepře v 
rozsahu:

Podpora léčby parodontu

Povzbuzení chuti k jídlu

Zlepšení trávení

Redukce bolestivosti

Redukce zánětů

Značného zlepšení absorpce kurkuminu, 
selenu, vitaminů ze skupiny B a betakaroténu

.
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Zlepšení krevního oběhu

Podpora trávení

Podpora léčby nachlazení, profylaktický účinek, 
díky bohatství protizánětlivých látek ulevuje
nemocným kloubem

Účinný proti otokům

Ochrana proti vzniku krevních sraženin - zmenšení 
shlukování krevních destiček

Zvýšení koncentrace a duševní výkonnosti

Antioxidační účinek

Zlepšování kvality spermií u mužů, v Asii se 
doporučuje jako přírodní afrodiziakum

.

Kořen zázvoru
Běžně se používá v čínské medicíně, medicíně Dálného východu a stále ča-
stěji v západních zemích. Všichni známe vlastnost zázvoru zahřívat organi-
smus a podporovat krevní oběh. Doporučuje se ospalým a malátným lidem 
a při předcházení nachlazení. 

Existují vědecké studie, které potvrzují léčebné účinky této rostliny. Vědci 
z Univerzity státu Michigan ve Spojených státech uskutečnili pokusy na ra-
kovinných buňkách vaječníku pěstovaných v laboratoři. Tyto pokusy pro-
kázaly, že zázvor ničí rakovinné buňky. Jiné studie provedené na Univerzitě 
Minnesota ukázaly, že zázvor potlačuje růst nádorových buněk při rakovině 
konečníku.

Při uskutečnění pokusu, kterého se zúčastnilo 75 ženatých mužů trpících 
poruchami plodnosti, kteří během tříměsíčního výzkumu užívali zázvor, sku-
pina vědců z univerzity v Tikritu v Iránu zpozorovala zlepšení kvality jejich 
spermatu - byl zaznamenán růst pohyblivosti a množství spermií příslušně 
o 47,3% resp. o 40,7%. Kromě toho viditelně stoupla hladina hormonu LH o 
43,2% a testosteronu o 17,7%.

Výzkum jednoznačně potvrdil dokonalé antioxidační vlastnosti zázvoru, 
který má velmi široké a do velké míry zdokumentované terapeutické účinky, 
díky čemuž je ideálně vhodný jako složka výživového doplňku.

ZÁZVOR SE NEJČASTĚJI 
DOPORUČUJE V TĚCHTO 
PŘÍPADECH:
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Česnek
Přírodní antibiotikum. Dobře známý a oceňo-
vaný, nezbytný v každodenní stravě.

Většina z nás si dokonale uvědomuje, že česnek 
má široké léčebné využití. Je třeba ho užívat i 
preventivně, každý den. Česnek obsahuje alicin, 
který má silné antibakteriální účinky, dialyl trisul-
fid s podobnými vlastnostmi a těkavé sloučeniny 
síry, které podporují boj proti nemocem dýchací 
a trávicí soustavy. Česnek obsahuje mimo jiné 
vitamín C a vitamíny skupiny B, a také stopové 
prvky jako jsou draslík, hořčík, železo, fosfor, zi-
nek, mangan, jód, sodík, selen a chrom.

Výzkum česneku uskutečňoval chemik Rex Mun-
day z Ruakura Research Centre v Hamilton, Nový 
Zéland, se svými spolupracovníky, a také vědci 
z Univerzity státu Pensylvánie ve Filadelfii, USA. 

Během pokusů, které provedli, zničil dialyl di-
sulfid rakovinné buňky tlustého střeva, které 
byly odebrány lidem a implantované myším. 
Zvířatům třikrát týdně podávali 1 gram látek. Po-
zitivní účinky léčby se ukázaly po uplynutí dvou 
týdnů. Tato sloučenina rovněž způsobila zánik 
rakovinných buněk kultivovaných v laboratoři, 
pocházejících od lidí trpících zhoubnými nádory 
slepého střeva, kůže a plic, přesto, ještě mnohé 
zbývá objasnit. Většina z nás nepochybuje, že 
česnek posiluje imunitní systém člověka - říká 
Munday. Toto má základní význam v boji proti 
rakovině. Čím je organismus silnější, tím účinněji 
může likvidovat rakovinné buňky. Někteří se do-
konce domnívají, že by se česnek neměl užívat 
pouze preventivně, ale i jako lék - dodal vědec.

Z času na čas se také objevují vědecká zjištění o 
schopnosti česneku oddalovat stárnutí a bojovat 

proti rakovině. V posledních letech, se výzkumy 
soustřeďují na jeho blahodárný vliv na srdce a 
kardiovaskulární systém.

Rozchodnice růžová - Zlatý kořen ze 
Sibiře
„Výtažek ze žlutého koření rozchodnice růžové 
může být nejlepším lékem na nervozitu v éře kri-
ze” - citát z „Newsweek” ze dne 4. ledna 2009. 

Rozchodnice růžová obsahuje mnoho látek 
cenných pro organismus, jako jsou fenyloalko-
hol, glykosid, salidrozid, rozarin, rozavin, rozin, 
mnohé flavonoidy, fenolové kyseliny, organické 
kyseliny (jantarová, citrónová, jablečná, šťovíko-
vá), taniny, tuky, vosk, stearany a oxykumarin. V 
současnosti, s využitím moderních výzkumných 
metod, bylo z rozchodnice růžové izolovaných až 
29 aktivních složek. 

Již ve více než tisíciletých tibetských knihách se 
uvádí blahodárný vliv této rostliny na zdraví. Po-
užívala se hlavně pro zlepšení špatné nálady, při 
stavech chronické únavy a pro zvýšení efektivity 
práce. 

Ve 20. století se rozchodnice růžová stala před-
mětem zájmu vědců. První výzkumy byly usku-
tečněny již koncem 60-tých let minulého století. v 
bývalém Sovětském svazu. Od těch dob bylo pu-
blikováno přes 180 vědeckých studií věnujících 
se účinkům této rostliny. Surovina byla klasifiko-
vána jako adaptogen, čili látka přírodního půvo-
du, která zvyšuje schopnost organismu přizpůso-
bit se podmínkám životního prostředí.
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Všestranný účinek
Někteří autoři se domnívají, že působení adapto-
genů spočívá v jejich dopadu na regulační systémy, 
které se nacházejí v různých tkáních a orgánech 
- prostřednictvím imunitního a hormonálního sys-
tému, kardiovaskulární a kosterní soustavy atd. 
Poukazují na skutečnost, že adaptogeny korigují 
poruchy vyvolané stresem způsobeným různými 
faktory, a to prostřednictvím aktivace ochranného 
systému těla, působí také na osu hypotalamus - hy-
pofýza a mají vliv na adrenergní systém.

Příznivé účinky působení rozchodnice byly pozo-
rovány na skupině pacientů s astenií a příznaky 
neurózy. Po dobu léčby od 10 dnů do 4 měsíců, 
při dávce výtěžku 50 mg třikrát denně, následoval 
pokles pocitu únavy, oslabení, podrážděnosti, bylo 
zjištěno zlepšení koncentrace a odstranění bolestí 
hlavy a jiných nepříznivých vegetativních příznaků. 
Zlepšení zdraví pacientů bylo stanoveno na základě 
psychologických testů a zkoumání fyzické výkon-
nosti.Účinky rozchodnice růžové:

Zvyšuje odolnost organismu vůči chorobám, díky čemuž obnovuje vnitřní rovnováhu v
organismu (homeostázu)

Stimuluje sexuální vitalitu, podporuje prevenci poruch sexuality

Zmenšuje stres a jeho škodlivý vliv na zdraví, usnadňuje rychlý návrat k normálu po odeznění
faktorů, které stres způsobily

Posiluje odolnost našeho organizmu

Má kardioprotektivní (srdce ochraňující) účinky: zabraňuje poruchám srdečního rytmu
(arytmie), zmenšuje místní nedokrvenost (ischémie), upravuje krevní tlak

Chrání játra před škodlivým vlivem toxinů, zmírňuje vedlejší účinky léků

Je silný antioxidant, také účinně zabraňuje škodám způsobeným volnými radikály a urychluje
regeneraci již vzniklých změn v genetickém materiálu (DNA)
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Spirulina – bohatý obsah přírodních 
bílkovin, vitamínů, minerálů a kyselin
Spirulina je mořská řasa malých, přímo mi-
kroskopických rozměrů. Vyznačuje se velmi 
vysokým obsahem plnohodnotné bílkoviny, je 
také zdrojem vitamínů, zejména ze skupiny B , 
a také vitamínu E, betakaroténu a mastných a 
nukleových kyselin, jakož i mnoha jiných látek 
považovaných za neobyčejně bohaté na výživné 
rostlinné složky, snadno absorbovatelných lid-
ským organismem. Teoreticky bychom se mohli 
živit pouze těmito řasami a nenarušovat základ-
ní funkce našeho organismu.

Spirulina je považována za neobyčejný a vel-
mi bohatý zdroj proteinů, nezbytné složky naší 
každodenní stravy. Přípravky dostupné na 
trhu obsahují dokonce 60 % bílkovin. Existují i 
zjištění, že barviva, které se nacházejí v spirulině, 
pomáhají očistit tělo od toxinů. Spirulina je neo-
byčejně bohatá na chlorofyl, obsahuje ho dokon-
ce 10 - krát více než zelená listová zelenina, díky 
čemuž výborně očišťuje krev. Chlorofyl, který se 
nachází ve spirulině podporuje tvorbu červených 
krvinek, očišťuje organismus od nadbytečných 
produktů látkové přeměny, upravuje funkci 
střev, je také zdrojem snadno absorbovatelné 
formy hořčíku.

Tato neobyčejná řasa také pomáhá opravit 
poškozené buňky DNA. Již první pokusy na 
zvířatech, naznačily, že spirulina může zvyšovat 
tvorbu protilátek, čímž bojuje proti infekcím a 
chronickým onemocněním.

Synefrin
Synefrin patří ke skupině přírodních stimulátorů 
a látek podporujících hubnutí. Získává se z 
hořkého pomeranče. Používání synefrinu je 
opodstatněné, ale pouze v malých dávkách, 
protože jeho příjem ve velkém množství, zej-
ména ve spojení s denní dávkou kofeinu, může 
být velmi nebezpečný. Synefrin je dokonalá sti-
mulující látka, ne nadarmo se o ní říká: „přírodní 
efedrin”. Působí podobně jako červené víno - v 
malých dávkách jako lék, ve velkých - jako jed 
způsobující poruchu srdečního rytmu (arytmii).
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Nutrivi Vitamine C je přírodní výtažek ze šípků, aceroly a rakytníku - rostlin, ve kterých se přírodní vitamín C vyskytuje v několikanásobně 
vyšších koncentracích, než např. v citronu. Mnohé níže popsané vědecké výzkumy dokazují vlastnosti přírodního vitamínu C. Receptura, 
kterou jsme vypracovali, dodává unikátní, pro zdraví nezbytnou „molekulu života”, pocházející přímo z přírody. Výtažek ze šípku, aceroly 
i rakytníku NU TRIVI Vitamine C je ideální kombinace přírodních složek, pomáhajících zachovat si zdraví.

Šípek
Plod šípkové růže je dávno známý a používaný 
jako jeden z nejbohatších zdrojů vitamínu C. Už 
1-3 plody mohou pokrýt denní spotřebu dospělé 
osoby. Dávní lidé považovali plody šípkové růže 
za každodenní pokrm. Vědci objevili, že plodové 
růže obsahují přibližně 130 sloučenin, které mají 
blahodárný vliv na lidský organismus. Kromě vi-
tamínu C se zde nacházejí i vitamíny A, B1, B2, E, 
K, kyselina listová, kyselina elagová, kyselina gal-
lová, taniny, flavonoidy, karotenoidy, sacharidy a 
pektiny.

Skutečnou revoluci v přístupu 
k plodovým růžím vyvolal 

objev dánských věd-
ců, kteří dokázali 

protizánětlivé účinky galaktolipidu obsaženého 
v plodech šípkové růže (Rosa canina) a dokázali 
jeho účinnost na léčbu degenerativního onemoc-
nění kloubů (artrózy). Mechanismus protizánětli-
vého působení spočívá v potlačování chemotaxe 
leukocytů, snížení koncentrace bílkovin akutní 
fáze (CRP) a kreatininu v moči.

Mimořádnou pozornost si zaslouží také antioxi-
dační vlastnosti výtažků z růží. Zkoumáním vod-
ního výtažku květů Rosa rugosa se prokázala jeho 
vysoká antioxidační aktivita a zároveň se ukáza-
lo, že za tento účinek jsou odpovědné deriváty 
kyseliny gallové a polysacharidy, obsažené ve 
výtažku.

V plodech šípkové růže byla také zpozorována 
přítomnost sloučeniny s protizánětlivým účin-
kem - galaktolipidu (GOPO). Plody šípkové růže 
se používají s cílem doplnit chybějící vitamíny a 
zvýšit obranyschopnost organismu. Doporučují 
se při: rekonvalescenci, stavech celkové slabo-
sti, únavě a stresu, při nadměrné křehkosti a 

propustnosti vlásečnic, a také při nachlazení. 
Přípravky obsahující plody růže se doporučují 
také těhotným ženám a během kojení, jakož i 
lidem trpícím různými revmatoidními onemoc-
něními.

Šípek si našel své uplatnění mimo jiné při léčbě 
infekčních chorob, poruchách krevního oběhu 
a látkové přeměny a při alergii. Díky polyphe-
nolům má R. fructus uvolňující a močopudné 
účinky, vyvolává pocení. Flavonoidy, anthoky-
aniny, pektiny a organické kyseliny mají vliv na 
zvýšení absorpce, znásobení účinku a ochranu 
proti rozkladu vitamínu C, obsaženému v suro-
vině. Za antibakteriální, protizánětlivé, stahující, 
protiprůjmové a hemostatické účinky vděčí suro-
vina taninu.
 
Dostatečně vysoká hladina vitamínu C ob-
saženého v plodech šípkové růže chrání proti 
otravě různými léky a škodlivými látkami, které 
se nacházejí ve vzduchu, vodě a stravě. Velmi 
cennou předností tohoto vitamínu je potlačení 

VITAMINE C – molekula života



PŘIROZENÁ CESTA K ZDRAVÍ

tvorby tzv. nitrosaminů, které jsou rakovinotvor-
nými sloučeninami vznikajícími v trávicím traktu 
v důsledku konzumace zeleniny pěstované s po-
užitím nadměrného množství dusíkatých hnojiv.

Acerola – přírodní vitamín C
Acerola, také známá jako Barbadoská třešeň, je 
rekordmankou z hlediska obsahu vitamínu C. Její 
jeden plod s hmotností 4,5 g má tolik vitamínu C 
co 1 kg citronů. Jeden malý pohár (180 ml) šťávy 
z aceroly může obsahovat tolik vitamínu C co 14 
litrů pomerančové šťávy.

Rostlina pochází z Karibiku a střední Ameriky. 
Předpokládá se, že Indiáni z karibských ostrovů 
přenášeli semena nebo celé rostliny během mi-
grace mezi ostrovy a využívali blahodárné vlast-
nosti aceroly již v dobách před Kolumbem.

Acerola, obsahující skoro stokrát více vitamínu C 
než citrusové plody, vítězí v tomto souboji i nad 
černým rybízem, který ho obsahuje přibližně 
desetkrát méně. Jeden nebo dva plody aceroly, 
v závislosti na velikosti a obsahu vitamínu C, 
zajišťují doporučenou denní dávku tohoto vitamí-
nu. Kromě toho, se v plodech vyskytuje značné 
množství provitamínu A thiaminu (vitamín B1), 
riboflavinu (vitamín B2), niacinu (vitamín PP), 
vápníku, fosforu a železa. Další látky obsažené v 
acerole jsou: vitamín A (velmi mnoho, dokonce 
4300-12500 IU - mezinárodních jednotek - na 100 
g), bílkoviny, hořčík, mangan, kyselina jablečná.

Dle aktuálních poznatků tato výjimečná kompo-
zice zvyšuje působení vitamínu C v našem organi-
smu, posiluje tvorbu protilátek a značně posiluje 
účinek antioxidantů.

V lidové medicíně se acerola používala té na léč-
bu průjmů a onemocnění jater. Díky vlastnostem 
kyseliny jablečné, fenolových kyselin a taninu 
(látky s tzv. zdraví podporujícím účinkem, které 
se vyznačují veľmi vysokou antioxidační aktivi-
tou) pomáhala při léčbě trávicího traktu.

Rakytník
Sibiřský ananas, mořský trn, korál, rakytník - roz-
ložitý keř, jehož ozdobou jsou oranžové bobule. 
Má mnoho pojmenování, ale jedno je zřejmé: je 
rostlinou s mimořádnými léčivými a kosmetický-
mi vlastnostmi.

Vitamínová bomba 
Nejcennější jsou oranžové plody. Ideální je sbírat 
plod mezi srpnem a říjnem, ačkoli se drží na 
keři po celou zimu, a po zmrznutí jsou dokon-
ce sladší. V jejich složení najdeme velkou 
dávku vitamínu C, který zvyšuje odolnost 
organismu a který se, na rozdíl od 
mnoha jiných plodů, v rakytníku 
nerozkládá během tepelného 
zpracování, protože tato rostli-
na nemá enzymy zodpovědné 
za odstranění kyseliny askor-
bové. Rakytník je také velmi 
bohatým zdrojem vitamínu 
E, který chrání buňky proti 
oxidantům a škodlivému 
působení volných radikálů. V 
oranžových plodech se ho nachází 
čtyřikrát více než např. semenech slu-
nečnice.

Víc vitamínu A než v mrkvi
Po rakytníku by měli sáhnout také ti, kteří po-

třebují vitamín A, ten snižuje hladinu choleste-
rolu a podporuje fungování oběhové soustavy. 
Plody sibiřského ananasu obsahují třikrát více 
tohoto vitamínu než např. mrkev. Jako jediná z 
mála rostlin nám rakytník dodává vitamin B12 
(jejím nedostatkem mohou trpět vegani). Je také 
bohatý na flavonoidy (charakteristické silnými 
antioxidačními a protinádorovými účinky, od-
straňují z organismu volné radikály, které mohou 
poškozovat tkáň a urychlovat proces stárnutí or-
ganismu), organické kyseliny (hlavně maleinová 
a šťavelová) a volné aminokyseliny. V rakytníku 
nechybí ani důležité chemické prvky, mj. fosfor, 
železo, mangan, bór, vápník a křemík.
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K jídlu a  pití
Plody rakytníku se mohou jíst syrové, přidávat 
do těsta na koláče nebo se mohou zpracovat na 
džemy, želé, zavařeniny, vína a likéry. Jsou velmi 
aromatické a spojují v sobě chuť citrusových plo-
dů, broskví a ananasů. Ze sušených listů rakyt-
níku někteří lidé připravují chutný odvar, který 
úspěšně nahrazuje čaj.

Hodnotná šťáva 
V obchodech se zdravými potravinami snadno 
najdeme šťávu, která se považuje za nejhodnot-
nější produkt z rakytníku. Po smíchání s vodou 
nebo s jinými ovocnými šťávami (např. jablečnou 
nebo pomerančovou) je výborným doplněním 
každodenní stravy. Seznam předností je velmi 
dlouhý. Je ideální na posílení odolnosti organi-
smu, zejména v podzimním a zimním období. 
Pomáhá bojovat proti infekcím, zlepšuje krevní 
oběh, snižuje hladinu cholesterolu, upravuje 
práci trávicího traktu a metabolismus, zabraňuje 
vzniku zánětů, zlepšuje činnost mozku a nervové 
soustavy. Šťáva také zlepšuje náladu, dodává 
energii a má antidepresivní účinek, který stojí za 
to využít zejména na podzim a v zimě. Zvyšuje 
potenci a prodlužuje životnost spermií.

VLASTNOSTI PŘÍRODNÍHO VITAMÍNU 
C
Objevitel vitamínu C, Albert Szent-Györgyi, který 
získal Nobelovu cenu za medicínu, jej pojmeno-
val „životodárná molekula ” (life-giving mole-
cule) a navrhoval jiné pojmenování této látky – 
vitamín P – anglicky protective (ochranná). Jeho 
vědecké úspěchy získaly mezinárodní uznání. 
Albert Szent-Györgyi obhájil doktorát v Cambrid-
ge, kde působil jako stipendista Rockefellerovy 

nadace. V roce 1947 vycestoval do Spojených 
států, kde působil jako profesor na prestižní uni-
verzitě v Princetonu.

Je vitamín C 
molekula života? 
Dvojnásobný laureát Nobelové ceny, průkopník v 
oblasti ortomolekulární medicíny Dr. Linus Pau-
ling zasvětil svůj život výzkumu vitamínu C. Jeho 
interdisciplinární vědomosti z oblasti biochemie 
a fyziky vedly k celé řadě objevů v oblasti evo-
luční biologie, fyziky, chemie a medicíny. Úspě-
chy Dr. Paulinga jsou ceněné na celém světě, a 
ve Spojených státech je po něm pojmenovaná fa-
kulta – Linus Pauling Institute na Univerzitě státu 
Oregon, která pokračuje ve výzkumu vlastností 
molekuly života.

Vlastnosti molekuly života
Výzkum realizovaný po celém světě potvrzuje 
teorii, že vitamín C má obrovský význam pro naše 
zdraví a upravuje celou řadu mechanizmů fungo-
vání lidského organismu.

Kofaktor (látka, která spolupů-
sobením s jinou látkou násobí její 
účinky) bimolekulárních reakcí
Vitamín C se podílí na biosyntéze kolagenu – 
důležité sloučeniny odpovědné kromě jiného za 
tvorbu cév, chrupavek, kostí, dásní a za pružnost 
kůže. Další důležitá funkce vitamínu C spočívá 
v jeho účasti na syntéze karnitinu a katechola-
minů, což jsou látky nezbytné v energetických 
procesech probíhajících v našem těle. Díky těmto 
látkám může lidské tělo spalovat tuky, zajišťující 
přiměřenou úroveň energie. Vitamín C se též ak-
tivně zúčastňuje na metabolismu cholesterolu a 
žlučových kyselin. Dodatečným efektem užívání 



molekuly života je zvýšení absorpce železa, která 
hraje důležitou roli v procesu tvorby hemoglobi-
nu – základní složky červených krvinek. 

Antioxidant
Jednou ze základních příčin stárnutí buněk, a 
zároveň organismu jsou tzv. volné radikály a 
reaktivní formy kyslíku (RFK), které poškozují 
(oxidují) koncové skupiny řetězců DNA a RNA. 
Vitamín C je nejúčinnější antioxidant, který za-
braňuje působení škodlivých látek. Kromě toho 
se účastní na regeneraci ostatních antioxidantů 
a opravuje vitamín E, důležitý pro organismus. 
Kromě ochrany základních cihliček našeho or-
ganismu vitamín C chrání též řetězce nezbytných 
organických částic, jako jsou bílkoviny a lipidy. 
Jeho vliv na snížení oxidačního stresu by měli 
ocenit především kuřáci.

Vlastnosti 
podporující zdraví
Cévní systém
Pravidelné užívání přírodního vitamínu C ovli-
vňuje fungování lidského organismu. Účastní 
se při syntéze základních cihliček našeho or-
ganismu, ovlivňuje molekuly života celé řady 
systémů. Tento vitamín snižuje riziko kardiova-
skulárních nemocí, včetně aterosklerózy. Výz-
kumy dokázaly, že důsledné užívání vitamínu C 
způsobuje rozšiřování cév u lidí s ischemickou 
chorobou srdce, a též u lidí s anginou pectoris, 
městnavým srdečním selháním, cukrovkou, vy-
sokou hladinou cholesterolu a vysokým krevním 
tlakem. Prostřednictvím působení na cévní sys-

tém vitamín C chrání též mozek proti cévní 
mozkovým příhodám.

Rakovina
Vědecké Výzkumy potvrzují, že užívání 
vitamínu C zmenšuje riziko výskytu 
celého řadu nádorů. Lidé, kteří v 
každodenní stravě užívají nad-
průměrné množství vitamínu C, 
značně méně trpí rakovinou 
prsu, trávicího traktu, non
-Hodgkinovým lymfomem. 
Tyto jedinečné protirakovin-
né vlastnosti jsou dalším 
argumentem pro užívání 
vitamínu C jako nutraceu-
tika.

Šedý zákal
Příčinou šedého 
zákalu jsou změ-
ny, které se 
odehrávají v oční 
čočce, která so-
ustřeďuje světlo a vytváří výrazný 
a ostrý obraz na sítnici oka. Vědci 
tvrdí na základě studií, že vitamín 
C zmenšuje riziko vzniku šedého 
zákalu, čímž chrání náš zrak.

Vysoký krevní tlak
Vysoký krevní tlak je závažné 
onemocnění ovlivňující celý orga-
nizmus, proto je prevence i opa-
tření nasměrované na jeho léčbu 
neobyčejně důležité pro správné 
a zdravé fungování organismu. 

Vliv vitamínu C na cévní systém je neoceni-
telný – vědci zjistili jeho terapeutický účinek 

spočívající ve snižování krevního tlaku.

Cukrovka
Chronická hyperglykémie (cukrovka) je 

spojená s poškozením a poruchou čin-
nosti a selháním různých orgánů, 

hlavně očí, ledvin, nervů, srdce a 
cév. Během průřezových studií, 
uskutečněných ve Spojených 
státech, byla zjištěná souvislost 

mezi hladinou vitamínu C v krvi 
a rizikem onemocnění na cu-

krovku. Vědci zjistili, že čím 
vyšší byla koncentrace vi-

tamínu C v krvi, tím nižší 
bylo riziko onemocnění na 

cukrovku.

Astma
Bronchiální astma je 
chronické, zánětlivé 

onemocnění dýchacích cest. Jejím 
základem je bronchiální hyper re-
aktivita, která vede k opakujícím se 
záchvatům dýchavičnosti a kašle. 
Podáváním vitamínu C se onemoc-
nění u kontrolní skupiny snížilo o po-
lovinu.

Otrava olovem
K následkům otravy olovem u dětí 
patří abnormální růst a vývoj, kromě 
toho děti, otrávené olovem, jsou víc 
ohrožené problémy s učením, mají 
poruchy chování a nižší inteligenční 
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kvocient. U dospělých může toxicita olova způ-
sobovat poškození ledvin, vysoký krevní tlak a 
anémii. Vitamín C snižuje toxicitu olova, redukuje 
jeho nepříznivé následky na organismus.

Přírodní vitamín C
Proč stojí za to užívat přírodní vitamín C? Syn-
teticky vyráběný vitamín se hůře vstřebává. Celé 
tajemství spočívá ve struktuře atomů, která se liší 
v závislosti od toho, odkud sloučenina pochází. 
Synteticky vyráběný vitamín C je tzv. pravotoči-
vý izomer, naopak přírodní – levotočivý izomer. 
Kromě toho se přírodní molekula života nikdy 
nevyskytuje samostatně, tak jako její chemický 
ekvivalent. Vždy ho doprovází komplex bioflavo-
noidů, které zlepšují jeho absorpci do buněk a 
využití organismem.

Přírodním zdrojem bioflavonoidů jsou 
kromě jiného plody šípové růže. Tak-
to je účinek přírodního vitamínu C 
několikanásobně zesílený – dochází k 
synergickému efektu mezi bioflavono-
idy a samotným vitamínem. Přírodní 
vitamín C, získávaný z plodů s kom-
plexem bioflavonoidů, nezaky-
seluje organismus, jak k tomu 
dochází v případě synteticky 
vyráběného vitamínu C!

Jaké dávky užívat?
Organismus člověka, jako i 
všech primátů, není schop-
ný samostatně syntetizo-
vat vitamín C, proto se pro 
správné fungovaní musí 
dodávat denní stravou.  

Zvířata, která dokážou syntetizovat vitamín C, 
ho vyrábějí v množství od několika gramů za 
den, což umožňuje porovnat potřeby člověka. 
Je známé, že biochemik Dr. Linus Pauling, dvoj-
násobný laureát Nobelovy ceny, užíval denně 
přibližně 18 tisíc mg, tudíž 18 gramů vitamínu 
C během více, než 30 let. V tomto období necítil 
žádné nepříznivé vlivy a dožil se 94 let.

V dnešním světě, který je plný chemikálií a vy-
stavuje lidi působení stresu, dokonce i konzerva-

tivní přístup stanovuje požadovanou dávku na 
300-400 mg vitamínu C. Užívaní 60 mg, které se 
oficiálně doporučuje v mnohých státech, stačí 
jen na to, aby nám nevypadaly zuby v důsledku 
skorbutu. Na základě výše uvedených údajů je 
potřebné se zamyslet nad tím, zda se spokojíme 
s prevencí skorbutu a preventivní dávkou 60 mg, 
nebo zvolíme širokou antioxidační ochranu v po-
době značně vyšší dávky molekuly života.
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Inspirací pro vznik nutraceutik NUTRIVI je původní příroda a zkušenosti lidského druhu shromážděné v průběhu tisíciletí. Zkoumáme tajemství medicíny Dál-
ného východu a lidového léčitelství. Znovu objevujeme SÍLU PŘÍRODY a moc, která je v ní ukrytá. Cílem WellU je návrat člověka ke kořenům, aby mohl čerpat 
životní sílu přímo z darů přírody.
Nutraceutika NUTRIVI byly vypracovány na základě vědeckých zjištění a tvoří přelomový program umožňující doplňování „molekul života” v každodenním 
stravování. Základem tohoto programu jsou doplňky výživy získávané z přírodních výtažků, které lidé znají již tisíce let jako zdravé a nezbytné složky stravy.
Doplňky výživy NUTRIVI se vyznačují přírodními složkami a jejich ideálním výběrem. Správné spojení vybraných extraktů, vyvolává efekt synergie, čili mul-
tiplikace účinnosti jednotlivých komponent. Kromě toho, takto vybrané suroviny mají holistický účinek na lidský organismus. Díky správnému doplňování 
každodenní stravy našimi nutraceutiky máme možnost se znovu těšit ze zdravého života a zvyšovat jeho každodenní komfort a kvalitu.

NUTRIVI - síla přírody

Revicoll Omega Plus

Vlastnosti  Nutrivi Revicoll Omega Plus při pravidelném užívání:

•   posilňuje klouby a kosti a podporuje 
 regeneraci chrupavek 
•  zlepšuje fungování oběhové  
 soustavy 
•  působí preventivně při vzniku  
 srdečních nemocí
•  snižuje hladinu škodlivého (LDL) 
 a zvyšuje hladinu prospěšného (HDL) 
 cholesterolu
•  podporuje imunitní systém
•  reguluje metabolizmus 

•  stará se o zdravý vzhled pokožky,  
 vlasů a nehtů
•  má analgetické, protizánětlivé  
 a antibakteriální účinky
•  zpomaluje vývoj enzymů  
 způsobujících stárnutí
•  dodává chybějící Omega 3 kyseliny
•  příznivě ovlivňuje zrak
•  je též vhodný pro děti od 6 let – příznivě 
 ovlivňuje jejich růst a normální vývoj

Jediný multifunkční produkt svého druhu na trhu, který v sobě spojuje preventivní a 
anti-aging účinek. Jedinečná synergie účinků peptidů, kolagenu, bohatství aminoky-
selin, prvků, Omega 3 kyselin, vitamínů A, E a  D, představuje záruku pevných kostí 
a šlach, normální fungování kardiovaskulární soustavy i spolehlivý imunitní systém. 
Přípravek účinně zpomaluje vývoj enzymů, způsobujících stárnutí, zlepšuje kondici 
kůže, vlasů a nehtů. Je také vhodný pro děti od 6 let.

120 Cap. 60 Cap.
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NutriviGoodLife je zdrojem přírodních rostlinných výtažků. Vlastnosti rostlinných látek jsou známy již 
celá tisíciletí a jsou běžně používány v lidovém léčitelství a medicíně Dálného východu. Jedinečná kom-
pozice pečlivě vybraných rostlin, tvoří výjimečný produkt - jediný na trhu. Výtažky, které se nacházejí v 
kapsli, přispívají k synergickému efektu vzájemného násobení účinnosti jednotlivých složek.

Good Life 

Spirulina
•  pomáhá posílit vitalitu organismu
•  podílí se na regeneraci energetických zdrojů
•  doporučuje se při stavech chronické únavy

Rozchodnice růžová
•  příznivě ovlivňuje kardiovaskulární systém  
 a nervovou soustavu
•  zlepšuje výkon mozku a jeho reaktivitu
•  posiluje psychologické funkce
•  podporuje organismus a chrání jej před stresem
•  příznivě ovlivňuje lidský organismus při únavě  
 a poklesu výkonnosti

Zázvor
•  posiluje účinky spiruliny
•  přispívá ke zvýšení vitality organismu
•  má tonizující a stimulační vlastnosti
•  zvyšuje odolnost 

Kurkuma
•  podporuje funkce nervové soustavy
•  pomáhá snížit riziko srdečního záchvatu
•  posiluje přirozené detoxikační procesy

Česnek
•  má antibiotické, antimykotické  
 a antioxidační účinky
•  snižuje krevní tlak a hladinu škodlivého  
 cholesterolu
•  snižuje hladinu cukru v krvi
•  mírní bolesti hlavy

Paprika
•  povzbuzuje chuť k jídlu
•  zlepšuje trávení
•  zabraňuje zvápenatění cév

Pepř
•  zlepšuje trávení
•  zrychluje metabolizmus
•  pomáhá mírnit křeče, snižuje  
 krevní tlak a pomáhá okysličovat tkáně

Synefrin
•  jemně stimuluje 
•  snižuje chuť k jídlu 
•  pomáhá spalovat kalorie

Vlastnosti Good Life pri pravidelnom užívaní:
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Nutrivi Vitamín C je extrakt ze šípků, aceroly a rakytníku - rostlin, ve kterých  
se přírodní vitamín C vyskytuje v několikanásobně vyšších koncentracích než  
například v citronu. 
Námi vypracovaná receptura dodává výjimečnou “molekulu života” - vitamín C, 
pocházející přímo z přírody. Široké působení vitamínu C je známo jak ve světě 
vědy, tak i v oblasti tradičních metod posilování odolnosti.

•   podporuje tvorbu kolagenu - stimuluje procesy vzniku
 kolagenu vedoucí k správnému fungování vlásečnic
 kůže, dásní, zubů i kostí a chrupavek
•   snížení pocitu únavy a vyčerpanosti
•  udržení správného energetického metabolismu

•   správné fungování nervové soustavy
•  správne fungování imunitního systému
•  správne psychické funkce
•  ochranu buněk před oxidačním stresem
•  regeneraci redukované formy vitamínu E

Efekty pravidelného 
používání Vitamin C:

Přírodní Vitamín C podporuje:

Vitamin C 
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Efekty pravidelného používání 
Peptide Power Drink:

•   působí antibakteriálně 
•   má protizánětlivé účinky 
•   zmírňuje bolest
•   posiluje obranyschopnost organismu a pomáhá při nachlazení
•   zpomaluje aktivitu enzymů zodpovědných za stárnutí (metaloproteinázy)
•   dodává dodatečné antioxidanty chránící buňky
•  posiluje vlasy a nehty
•  zvyšuje elasticitu a hydrataci kůže
•  zpomaluje procesy stárnutí kůže, kostí, kloubů, cév a dalších orgánů
•  posiluje klouby a podporuje regeneraci chrupavčité tkáně

Nutrivi Peptide Power Drink je na trhujediné dostupné nutraceutikum s nejvyšší 
koncentrací kolagenu, peptidů a aminokyselin. Peptidy a aminokyseliny  
obsažené v Peptide Power Drink hrají významnou roli v metabolismu a dodávají  
organismu nezbytné výživné látky. Kompozice peptidů a aminokyselin způsobuje, 
že se kloubní tkáně stávají pevnějšími a pružnějšími. Drink také příznivě ovlivňuje 
buňky vaziv, šlach a kostí.

Peptide Power Drink 
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