
Vážené dámy a páni,

Vianoce tu budú čo nevidieť a s nimi tiež vyberanie darčekov pre našich 
najbližších. Ak chcete predísť zbytočnému stresu, nenechávajte si hľadanie 
a nakupovanie na poslednú chvíľu. Práve preto Vám teraz prinášame niekoľko 
tipov na skvelé a kvalitné darčeky, ktoré navyše podporujú zdravie. Veríme, že si 
z našej ponuky vyberiete a potešíte niečím svojich blízkych.

Veľa zdravia a krásne vianočné sviatky v kruhu najbližších Vám praje Váš

   Alfa Medical Team

Informácie ohľadom účinkov a možných nežiadúcich účinkov produktov nájdete v návode na požitie, prípadne u svojho lekára alebo lekárnika.

Darčeková kazeta 
Hair Volume s kefou

Sú vaše vlasy oslabené alebo vám často padajú? Chcete im dodať 
potrebné živiny a podporiť ich rast a objem? Pre celkové zdravie 
vlasov je dôležitá najmä starostlivosť zvnútra. Hair Volume je prí-
rodný výživový doplnok, ktorý pomáha udržať prirodzený zdravý 
rast a objem vlasov. Jedinečná vyvážená kombinácia aktívnych 
látok podporuje životné procesy buniek vlasových folikulov. Hair 
Volume obsahuje mikroživiny a rastlinné extrakty, vrátane jablko-
vého extraktu, obsahujúceho procyanidín B2. Obsah biotínu a zinku 
prispieva k zachovaniu zdravých vlasov a meď pomáha udržiavať 
prirodzenú pigmentáciu vlasov. Neobsahuje cukor, lepok, mlieč-
ne zložky, konzervačné látky, arómy ani farbivá. Je vhodný aj pre 
vegetariánov a vegánov. Balenie obsahuje Hair Volume 90 tabliet 
(3-mesačná kúra) a kvalitnú kefu na vlasy.

Bežná cena: 39,70 €

Po zľave: 31,76 €
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Tlakomer na pažu
Visocor je spoľahlivý nemecký merač krvného tlaku 
a pulzu s jednoduchým a pohodlným ovládaním v pre-
vedení s kruhovou manžetou na hornú časť paže (obvod 
22 – 32 cm). Ponúka plnoautomatické meranie krvného 
tlaku a pulzu, zobrazenie nepravidelného pulzu, klinic-
ky testovanú presnosť meraní, funkciu dátumu a času, 
pamäť na 60 meraní. Ovláda sa jedným tlačidlom, má 
extra veľký displej, veľké tlačidlá, umývateľnú manžetu. 
Je ideálny pre seniorov. Jedna sada batérií vydrží až 800 
meraní, možno dokúpiť AC adaptér. 

Bežná cena: 37,70 €

Po zľave: 30,16 €
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Darčeková 
krabička AVITA
Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým 
aké množstvo látok z výživových do-
plnkov, ktoré užívate, vaše telo sku-
točne dokáže využiť? Väčšina z nich 
sa totiž len v malej miere absorbuje 
v tenkom čreve, čo zapríčiňuje, že or-
ganizmus z nich využije len malé percento. Lipozomálne výživové 
doplnky sa však takmer úplne vstrebávajú v čreve a odtiaľ putujú na 
určené miesto v organizme. Takáto lipozomálna forma vitamínov, mi-
nerálov a antioxidantov je novou formou, neporovnateľnou so žiadnou 
inou ústne podávanou formou. Teraz si môžete vyskladať vašu vlast-
nú kombináciu 3 lipozomálnych produktov pre celú rodinu v peknej 
darčekovej krabičke. Vyberať môžete z týchto produktov: Glutathion 
– obsahuje najsilnejší antioxidant glutatión, Vitamín C, Vitamín D3 
a K2, B complex, antioxidant Curcumin, CoQ10 s koenzýmom Q10 
a Magnesium.

Bežná cena: 82,20 €

Po zľave: 65,76 €

Benemedio 301
Benemedio 301 je jedi-
nečná revitalizač-
ná a spevňujúca 
formula s kom-
plexom troch 
účinných látok – 
proteoglykánov, vi-
tamínu C a oleja z Rosa 
Moschata, vďaka ktorým 
dosiahnete mladší vzhľad 
pokožky. Najvýznamnejšou 
schopnosťou proteoglykánov je 
zadržiavanie vody v tkanivách. Pokožku zvnútra vypínajú a dodáva-
jú jej pružnosť a pevnosť. Vitamín C je významný prvok pre tvorbu 
kolagénu a elastínu, podporuje pružnosť a pevnosť pokožky. Vďaka 
nemu pokožka zostáva rozjasnená a pevná. Olej z Rosa Moschata sa 
vyrába zo šípok vzácneho lesného kra Rosa Moschata lisovaním za 
studena. Má vysoký obsah esenciálnych mastných kyselín, užitočných 
pre udržanie dostatočnej hydratácie pokožky. Pokožku zanecháva 
vitálnu a pevnú. 

Bežná cena: 30,10 €

Po zľave: 24,08 €

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás: 
Tel.: +421 918 117 475 
FB Alfa Mediacal Team
www.alfamedicalteam.com 
e-mail: info@alfamedicalteam.com 
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Biomedix Collagen
+ C-vitamín 100 mg

Kolagén je základným stavebným prvkom v ľudskom tele. 
Je hlavnou organickou zložkou kostí, chrupaviek, šliach, 
väziva a kože ai. V dospelosti sa časom jeho obsah v tele 
znižuje o cca 1,5 až 2%. Približne vo veku 40 – 45 rokov 
sa kolagén v tele prestáva tvoriť a preto je dobré ho do-
pĺňať. Biomedix Collagen obsahuje až 5 000 mg 100% 
prírodného morského kolagénu v jednej dávke. Kolagén 
je najvyššej kvality, z rýb, ktoré nepochádzajú z rybích 
fariem, ale z otvoreného mora z oblasti Severného Atlan-
tiku. Balenie obsahuje 32 vreciek s morským kolagénom 
a vitamín C 60 tabliet. 

Bežná cena:  38,80 € 

Po zľave: 31,04 €

Darčeková kazeta 
HERBEX

Darčeková kazeta od 
značky HERBEX obsa-
huje 4 druhy čajov po 
10 kusov, pričom kaž-
dé čajové vrecko (2 
g) je v samostatnom 
hygienickom balení. 
• Lapacho s rooibosom, 
škoricou a klinčekmi - 
obsahuje antioxidanty a vitamíny C a E, 
ktoré ničia škodlivé voľné radikály v tele, škorica a klinčeky 
dodávajú čaju príjemnú chuť i vôňu.
• Ovocný čaj s príchuťou malina – osviežujúci čaj s obsa-
hom sušeného ovocia (malina, jahoda, jablko a ríbezľa), 
ktorý ocenia nielen deti, ale i dospelí.
• Zázvorový čaj Pomaranč so škoricou a klinčekmi, vhodný 
najmä v chladnom období, kedy sa snažíme bojovať proti 
chrípke či nachladnutiu.
• Zázvorový čaj Mojito s mätou a vôňou limetky - mäta 
podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu, pri-
spieva k celkovému uvoľneniu a k upokojeniu dýchacích 
ciest a orgánov.

Bežná cena: 13,50 €

Po zľave: 10,80 €
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