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Vážené dámy a páni,
práve v tomto náročnom období je posilňovanie imunity mimoriadne
dôležité, nakoľko zdravý imunitný systém účinne chráni telo pred
infekciami, vírusmi a baktériami. Preto vám prinášame ponuku niekoľkých
pomocníkov práve na podporu imunity a tiež produkty, ktoré sa vám môžu
zísť, ak sa s postupným príchodom jari chystáte športovať 
Veľa zdravia a spokojnosti vám praje váš
Alfa Medical Team

Objednávajte na:
www.alfamedicalteam.com
Váš kód na zľavu:

( ZĽ AVOV Ý KÓD)
Poštovné zdarma!
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Vitamín D3 z lišajníka

Vitamín D3+K2 pre deti

Vitamín D a jeho dôležitosť v súvislosti s imunitou asi
netreba predstavovať. Vitamín D3 z lišajníka obsahuje
v dennej dávke (15 kvapiek) až 2000 IU/50 µg vitamínu
D3 (1000% RVH). Vitamín D prispieva nielen k správnej
funkcii imunitného systému, ale aj k udržaniu zdravých
kostí, zubov, svalov a ku vstrebávaniu vápnika a fosforu.
Výživový doplnok je bez lepku, laktózy a je vhodný aj
pre vegánov.
Balenie: 30 ml (40 denných dávok).

Vitamín D je u detí dôležitý nielen pre funkciu imunitného systému, ale je nenahraditeľný aj pre vstrebávanie vápnika a fosforu pri tvorbe kostí a zubov. Najviac je potrebný
v detstve, kedy pri jeho nedostatku dochádza u malých detí
k deformáciám kostry. Vitamín K je dôležitý pre zrážanie krvi
a regeneráciu, ako aj tvorbu bielkovín. Výživový doplnok s vitamínom D3 a K2 je vhodný pre deti už od dojčenského veku,
je bez lepku a laktózy. V dennej dávke (5 kvapiek) obsahuje
2,5 µg/100 IU vitamínu D3 a 11,25 µg vitamínu K2.
Balenie: 30 ml (120 denných dávok).

Bežná cena: 6,75 €
Po zľave: 5,40 €

Bežná cena: 6,35 €
Po zľave: 5,08 €

Informácie ohľadom účinkov a možných nežiadúcich účinkov produktov nájdete v návode na požitie, prípadne u svojho lekára alebo lekárnika.
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Bioactive water 74
Bioaktívne vody obsahujú komplex 74 stopových prvkov s dostupnosťou až 91%. Obsahujú navyše aj betaglukán, ktorý je známy pre svoj pozitívny vplyv na zdravie a posilnenie organizmu
(najmä posilnenie imunitného systému). Každá príchuť má svoje
špecifické zloženie aktívnych látok. Vody sú bez cukru, sladidiel,
konzervantov a bez gluténu. Skvelá dávka živín v pollitrovej fľaši
na každý deň. Objem: 500 ml. K dispozícii 3 príchute:
Collagen+ betaglukán (ibištek a africká mäta)
10 vitamínov + betaglukán (pomaranč)
Magnesium + betaglukán (limetka a mäta)
Bežná cena: 1,80 €

Zoosorb + Polisorb
Polisorb a Zoosorb sú multifunkčné enterosorbenty, ktoré odvádzajú z ľudského (Polisorb) a zvieracieho (Zoosorb) organizmu
škodlivé látky. Nevstrebávajú sa do krvi, neobsahujú cukor, sladidlá, lepok, tuky, farbivá, ochucovadlá ani konzervačné látky.
Polisorb môžu užívať aj tehotné, dojčiace ženy a deti od 1 roku.
Je vhodný pri hnačkách, otravách, alergiách a aj na preventívne
detoxikačné kúry organizmu – tým posilňuje imunitný systém
a prispieva k prevencii chronických ochorení.
Balenie: Polisorb 25 g + Zoosorb 25 g.
Bežná cena: 23,37 €
Po zľave: 18,70 €

Pre
dobrú
nálad u 

Po zľave: 1,44 €

Magnesium liposomal
plus 200 ml
Nedostatok magnézia spôsobuje problémy
s koncentráciou, búšenie srdca, vysoký tlak,
poruchy zažívacieho traktu, náladovosť,
nervozitu, ale tiež únavu, poruchy spánku
a svalové kŕče či riedke kosti. Ak navyše radi
športujete alebo máte športovca doma, určite
viete, že magnézium je pre aktívneho človeka
nevyhnutné. Lipozomálna forma vitamínov je
v súčasnosti jedinečná, najrýchlejšia a najefektívnejšia forma prijatia výživnej látky do
organizmu, pre jej takmer 100% vstrebateľnosť. Balenie: 200 ml v skle, s odmerkou.

V lipozomáln ej
forme pre
takmer 100%
vstrebate ľnost’

Bežná cena: 29,00 €
Po zľave: 23,20 €

Allegra COMFORT 30 tbl.
Dobrú náladu spôsobuje v našom tele látka zvaná serotonín, t.j. hormón dobrej nálady. Jeho nedostatok sa v našom
organizme veľmi rýchlo prejaví skľúčenosťou, v ťažších prípadoch až depresiou. Allegra COMFORT obsahuje esenciálnu aminokyselinu L-tryptofán, ktorá je jedinou stavebnou
látkou hormónu serotonínu, bez ktorej ľudské telo nevie serotonín vytvoriť. Obsahuje tiež vitamín B6, ktorý prispieva
k normálnej psychickej činnosti, ku zníženiu miery stresu,
únavy a vyčerpania a zároveň zvyšuje biologickú dostupnosť
L-tryptofánu v neurónoch. Podporuje tiež zvýšenie imunity.
Balenie: 30 tabliet.
Bežná cena: 10,95 €
Po zľave: 8,76 €

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás:
Tel.: +421 905 794 936
FB Alfa Medical Team
www.alfamedicalteam.com
e-mail: info@alfamedicalteam.com

