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Kedves Partnerünk!
Örülünk, hogy eljutott Önhöz is katalógusunk, és érdeklődik a minőségi, egészséges termékek iránt. Mindennap azon dolgozunk, hogy fogyasztóink legmagasabb igényeit kielégítsük, így az egészség szolgálatába állítva folyamatosan bővítjük termékpalettánkat.
A népi gyógyászatból ismert és régi hagyományokra visszatekintő megoldásokat technikailag fejlett, ezernyi lehetőséget kínáló, felgyorsult világunk számára kényelmes, élvezhető
formába öntve kínáljuk fogyasztói közösségünk számára.
Kizárólag olyan termékeket fejlesztünk, amelyeknél a kutatómunkánk során látványos
javulást tapasztalunk. Nem jó, hanem kiváló munkára törekszünk, csakis a kiváló eredményt vagyunk hajlandók elfogadni magunktól. Eredményeinkkel csak akkor vagyunk
maradéktalanul elégedettek, ha a velük szemben támasztott három követelményünk egyszerre teljesül: a javulás mérhető, látható, érezhető kell legyen a termékhasználat során.
Filozófiánk szerint az emberek egészségéért létrehoztunk egy társaságot, amelynek tagjai
hivatásuknak érzik, hogy másokért tegyenek, tehessenek valamit, amitől saját és mások
élete is jobbá válhat.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy termékeink fogyasztása nem helyettesíti a rendszeres,
vegyes étrendet és az egészséges életmódot. Készítményeink kisgyermekek elől gondosan elzárva tartandók. Várandós, szoptatós anyák, vagy bárki, aki orvosi kezelés alatt áll,
a termékek fogyasztásáról konzultáljon kezelőorvosával. Ne fogyassza a termékeket bármely összetevővel szembeni allergia esetén. A napi ajánlott fogyasztási mennyiséget egyik
termékünk esetén se lépje túl.
Bízunk benne, hogy Önt is hamarosan lelkes fogyasztóink között üdvözölhetjük.
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a HLBS vezetősége
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Tudomány
A HLBS Global Marketing Ltd. saját termékkutató és -fejlesztő csoportja nap mint nap azon
dolgozik, hogy unikális és a legszigorúbb minőségi elvárásoknak megfelelő termékeket
tudjon biztosítani fogyasztói és tagjai számára.
Valamennyi termékünk a fejlesztéstől a végső tesztekig az ISO 9001:2009 szerint és GMP
minősített laborban készül.
Fontosnak tartjuk, hogy olyan termékeket tegyünk elérhetővé, amelyekre a fogyasztóink
egészségének megőrzése szempontjából legnagyobb szükség van.
Kutatóink kemikáliamentes, természetes készítmények gyártásának lehetőségeit keresik és
valósítják meg, hogy valóban minőségibb, egészségesebb életet biztosítsanak fogyasztóink számára.
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Táplálékkiegészítők
„Az emberi szervezetben a vitaminok,
ásványi anyagok optimális koncentrációja szükséges ahhoz,
hogy testi, lelki, szellemi téren jó közérzettel rendelkezzünk.
Vagyis minden baj, betegség okát ezek hiányában kell keresnünk.”
DR. LINUS PAULING,
kétszeres Nobel-díjas, német származású amerikai kémikus,
az ortomolekuláris medicina atyja
A HLBS Network működésével, termékei fejlesztésével folyamatosan arra törekszik, hogy
kizárólag a legjobb minőségű, egyben tradicionális értékeket képviselje. Napról napra azon
dolgozunk, hogy kiváló, minőségi alapanyagokat tartalmazó táplálékkiegészítőket és kozmetikumokat tudjunk forgalmazni.
Táplálékkiegészítőink olyan, az egészséges szervezet optimális működéséhez elengedhetetlen ásványi anyagokat, nyomelemeket, vitaminokat tartalmaznak, amelyekkel biztosítani
tudjuk szervezetünk számára az optimális tápanyagbevitelt.
A csokoládék mellett a kapszulás táplálékkiegészítőink is megadják szervezetünknek mindazokat az elemeket, amelyeket az ipari élelmiszer-termelés következtében létrejött ételekből, kizsigerelt földjeinkben termett zöldségekből vagy gyümölcsökből sajnos nem tudunk
felvenni.
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NEW

CBR7
Bioflavonoidokkal és rutinnal
C-vitamint, citrus bioflavonoidokat, rutint, polifenolokat, gingerolt és piperint tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény vegán kapszulában.
A termék C-vitamin tartalma hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez és védi
sejtjeinket az oxidatív stresszel szemben. Csökkenti a fáradtságot és hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez, a kollagén képződéshez, az egészséges csontozat kialakulásához és segíti a sejtszintű energiatermelő folyamatokat.
A termék bioflavanoid, gingerol, polifenol és piperin tartalma jelentős antioxidáns. A termék
rutin tartalma segíti a C-vitamin hatékonyabb működését, melyre már Szent-Györgyi Albert
Nobel-díjas orvos is felhívta a figyelmet.
60 db vegán kapszula
Fogyasztói ár: nettó 49,4 € (+áfa)
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 38 € (+áfa)
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.
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LXR
Genisteinnel és kannabinoidokkal
Rostkendermag, máriatövismag és szójabab 33%-os alkoholos kivonatát tartalmazó étrendkiegészítő italsűrítmény mikroelemekkel, ásványi anyagokkal, fulvosavval, huminsavval
és citromlével.
Az LXR7 egy valódi életelixír, a természetben előforduló gyógynövények erejével.
A termék különlegessége, hogy hatóanyagai a csíra megjelenése előtti időpontban kerültek
kivonásra a növényi sejtekből, így a bennük található természetes vitaminok, nyomelemek,
enzimek, őssejtek, polifenolok, lipoproteinek aktív formáját tartalmazza a belőlük nyert kivonat. Az egyedülálló kivonási eljárásunknak köszönhetően a hatóanyagok rendkívül stabilak.
Az LXR7-ben található kelátkötések miatt jelentős annak méregtelenítő hatása. Igazi „superfood”, hiszen a termék aktív hatóanyagai egyedülállóan magas koncentrátumúak, helyreállítják a szervezet homeosztázisát, kitűnő prebioticum, így a bélflórával synbioticus hatást válthat ki. Az LXR7 aktivizálja az immunrendszert és javítja a sejtek közötti információátadást is.
Összetevők: Rostkendermag, Máriatövismag, Szójabab, Víz, Etanol (96%), Citromlé (100%),
Fulvosav, Huminsav.
300 ml
Fogyasztói ár: nettó 114,4 € (+áfa)
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 88 € (+áfa)
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.

14

15

HMAX8 balance
A molekuláris hidrogén erejével
A HMAX8 természetes összetevőinek köszönhetően szervezetünk még ellenállóbbá, terhelhetőbbé válik, és segítségével még a sportban is eredményesebbek lehetünk.
Összetevők: magnézium citrát, ginkgo biloba kivonat, chlorella pyrenoidosa alga por, nátrium hidrogénkarbonát, alfa liponsav, haematococcus pluvialis por, növényi cellulóz (kapszula).
30 db vegán kapszula
Fogyasztói ár: nettó 45,5 € (+áfa)
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 35 € (+áfa)
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.
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12+

CGS – Komplex megoldás
a modern kor kihívásaira
Zöld kávé kivonatot, kurkuma kivonatot, szőlőmag mikro-őrleményt, huminsav port, C- és
B3-vitamint, cinket, szelént, krómot és kapormagolajat tartalmazó étrend-kiegészítő, vegán
kapszulában.
A CGS12+ termék továbbfejlesztett formulájával követi le gyorsan változó világunk legújabb
igényeit. A termék egyes összetevői részt vesznek a szénhidrátok és egyéb makrotápanyagok anyagcseréjében, és hozzájárulnak a normál energiatermelő folyamatok fenntartásához és a pajzsmirigy normál működéséhez. Intenzív testmozgás alatt vagy azt követően
hozzájárulnak az immunrendszer normál működéséhez, illetve a zsírsavak normál anyagcseréjéhez, miközben elősegítik a fáradtság csökkentését. Antioxidáns összetevői segítik a
sejtek oxidatív stresszel szembeni védelmét és a normál pszichológiai funkciók fenntartását.
Összetevők: Zöld kávé kivonat (20% Klorogén sav), Szőlőmag mikro-őrlemény (3% Polifenol), Kurkuma kivonat (95% Kurkuminoidok), Huminsav, L-Aszkorbinsav (C-vitamin), Niacin (B3-Vitamin), Nátrium-szelenit, Cink-oxid, Króm-klorid, Kapormagolaj, Hidroxipropil-metil-cellulóz (kapszulahéj).
60 db vegán kapszula
Fogyasztói ár: nettó 53,3 € (+áfa)
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 41 € (+áfa)
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.
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ImmuneShot Instant
étrend-kiegészítő italpor
Egy természetes málna és vitaminkoktél, amely nemcsak ízének, hanem összetevőinek
köszönhetően is a nap bármely időszakában jóleshet. Támogatja szervezetünk megfelelő
vitamin-, ásványi anyag-, és nyomelem ellátását, erőnlétfokozó és növeli a koncentrációs
készséget. Praktikus tasakos kiszerelése lehetővé teszi, hogy könnyedén magunkkal vigyük és bárhol elfogyaszthassuk.
Összetevők: Liofilizált málna gyümölcspor, Vitamin (C-vitamin: L-aszkorbinsav), Fulvosav,
Illatos varjúháj gyökér kivonat, L-arginin, L-karnitin, Erdei mályva kivonat, Kínai hernyógomba kivonat, L-lizin, Cink-szulfát, Tartósítószer: K-szorbát, Édesítőszer (szteviol glikozidok),
Kálium-jodid, Nátrium-szelenit.
30 tasak × 4 g
Fogyasztói ár: nettó 54,6 € (+áfa)
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 42 € (+áfa)
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.
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HC80 étrend-kiegészítő kapszula
huminsavval és cordycepsszel
A HC80 az egyik legújabb saját fejlesztésű termékünk, amelyre rendkívül büszkék vagyunk.
Többek között huminsavat, fulvosavat, cordycepset és máriatövis-kivonatot tartalmaz. Termékünk különlegessége, hogy az összetevők együttes alkalmazása során egymás hatását
erősítik, így kiemelt hatékonysággal bír.
A humin- és a fulvosav megköti a szervezetben keletkező szabad gyököket, továbbá a természet egyik legerősebb vírusellenes hatóanyaga. Egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy
képes helyreállítani a szervezet sav-bázis egyensúlyát. A cordyceps képes megnövelni
a sejtek energiatermelését, ezáltal fokozza a szervezet oxigénellátását, javítja a vérkeringést, ezzel elősegíti, hogy az oxigén és a tápanyagok gyorsabban eljussanak a test minden
részére. A máriatövis a világ egyik legerősebb méregtelenítője, támogatja a máj létfontosságú funkcióit. Egyedülálló összetevőinek köszönhetően erős antioxidáns és gombaölő
tulajdonságokkal is rendelkezik.
A HC80 mindennapos alkalmazásával energikusabbnak, egészségesebbnek, fittebbnek
érezzük magunkat.
120 db
Fogyasztói ár: nettó 54,6 € (+áfa)
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 42 € (+áfa)
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.
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Berry Slim étrend-kiegészítő
liofilizált málnával
Méregtelenít, segíti a fogyókúrát és vitaminnal tölt fel. Liofilizált málnatartalmának köszönhetően finom az íze, emellett magas a vitamintartalma. Rostokban gazdag, ezzel gátolva
az egyéb szénhidrátok felszívódását. Magas az ásványianyag- és a létfontosságú aminosav-tartalma.
Egyik összetevője az útifűmaghéj, ami a vízből képes akár tömegének hússzorosát is felszívni, ennek következtében zselés állagban halad végig az emésztőrendszeren. A bolyhokban lerakódott bomlástermékeket képes lágyan felszívni és eltávolítani, megelőzve
az élősködők elszaporodását és elsavasodását.
Összetevők: útifűmaghéj, csicsóka, liofilizált málna, kovaföld, almapektin, gyömbér, C-vitamin, stevia, kálium-szorbát. Ajánlott napi adag: 2 kanál 1-2 dl folyadékban (víz, tea, gyümölcslé, növényi tej) feloldva.
Használat: keverje el a készítmény egy adagját folyadékban, és 1-2 percen belül fogyassza
el. Az ajánlott napi adagot ne lépje túl.
250 g
Fogyasztói ár: nettó 54,6 € (+áfa)
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 42 € (+áfa)
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.
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Kivettük a csokoládéból
a bűntudatot
Egyik népszerű termékünk a csokoládé, amelyhez az emberiség nagy százalékát érzékeny
szálak fűzik. Az átlagos csokoládé esetében sokan már az első kockánál arra gondolnak,
hogy túlsúlyra tesznek szert. A hagyományos csokoládét kizárólag az élvezetért, a mi vásárlóink viszont az élvezeti értéke mellett egészségük érdekében fogyasztják.
Mi a csokoládé fogyasztása során kialakuló bűntudatot vettük ki termékeinkből, hiszen
nem tartalmaznak semmilyen káros anyagot, még cukrot sem, így nincs miért megvonni
magunktól az élvezetet, sőt. Nemcsak hogy tele vannak egészséges, az egészség megőrzésére alkalmas tápanyagokkal, hanem adott esetben a méregtelenítést és a fogyókúrát
is támogatják.
Gyermekek is szívesen fogyasztják, így érdemes ezzel az egészséges, kiváló minőségű
csokoládéval kínálni őket.
Csokoládéink cukormentesek, maltitollal, eritrittel és steviával ízesítettek,
huminsavat tartalmaznak és a következő ízesítésben kaphatók:
útifűmaghéjas étcsokoládé, málnás-útifűmaghéjas étcsokoládé,
vörösszőlő-magos étcsokoládé, homoktövises étcsokoládé,
ganodermás étcsokoládé, tejcsokoládé, málnás tejcsokoládé.
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ChocoDream Premium Chocolate
Silhouette
A HLBS az egészségmegőrzés területén a legmodernebb technológiákat, innovatív megoldásokat felhasználva, ötvözve a csokoládégyártás évszázados tapasztalataival megalkotta
ezt az egyedülálló, egészséges csokoládét. A legkiválóbb válogatott alapanyagokból a legfinomabb belga csokoládé felhasználásával készült – természetesen cukor nélkül.
Mostantól bűntudat nélkül élvezhetjük a csokoládét!
A Silhouette 70%-os minőségi csokoládéból készült, 90 db kis kockája egytől egyig útifűmaghéjat tartalmaz, amelynek vízfelfogó képességét kihasználva csökkenthetjük étvágyunkat. Éppen ezért a Silhouette elfogyasztása után min. 2 dl víz bevitele feltétlenül szükséges. Az útifűmaghéj vízzel együtt alkalmazva megdagad a gyomrunkban, így az étkezés
előtt étvágyunk csökken, valamint az étkezés során bevitt tápanyagok felhasználását is
elősegítjük. A fogyókúra egyik leghatékonyabb eszköze.
Összetevők: kakaómassza, édesítő (stevia, eritrite), kakaóvaj, útifűmaghéj, huminsav,
emulgeálószer (szójalecitin), természetes vanília.
Felhasználási javaslat: 1 vagy 2 kis kocka csokoládé étkezés előtt, bevétel után min. 2 dl
víz fogyasztása.
90 db × 4,5 g
Fogyasztói ár: nettó 62,40 € (+áfa)
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 48 € (+áfa)
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.
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ChocoDream Premium Chocolate
Silhouette
Silhouette csokoládénk 70%-os minőségi csokoládéból készült, 180 db kis kockája egytől
egyig útifűmaghéjat tartalmaz, amelynek vízfelfogó képességét kihasználva csökkenthetjük
étvágyunkat. Éppen ezért a Silhouette elfogyasztása után min. 2 dl víz bevitele feltétlenül
szükséges. Az útifűmaghéj vízzel együtt alkalmazva megdagad a gyomrunkban, így az étkezés előtt étvágyunk csökken, valamint az étkezés során bevitt tápanyagok felhasználását
is elősegítjük. A fogyókúra egyik leghatékonyabb eszköze.
Összetevők: kakaómassza, édesítő (stevia, eritrite), kakaóvaj, útifűmaghéj, huminsav,
emulgeálószer (szójalecitin), természetes vanília.
Felhasználási javaslat: 1 vagy 2 kis kocka csokoládé étkezés előtt, bevétel után min. 2 dl
víz fogyasztása.
180 db × 4,5 g
Fogyasztói ár: nettó 137,8 € (+áfa)
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 106 € (+áfa)
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.
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ChocoDream Premium Chocolate
Silhouette with Raspberry
A már jól ismert kedvenc Silhouette csokoládénk új ízesítést kapott, így született meg legújabb csokoládé ízélményünk: a Silhouette with Raspberry, azaz a málnás Silhouette!
A ChocoDream család legújabb tagja a legfinomabb, minőségi belga csokoládéból készült,
útifűmaghéjjal dúsított és természetesen nem tartalmaz hozzáadott cukrot. Nem csak finom,
hanem összes csokoládénkhoz hasonlóan egészséges is.
A HLBS folyamatosan arra törekszik, hogy termékeivel jelentős életminőség javulást hozzon mindenki életébe. Mi mással, mint egy újabb igazán ízgazdag, mégis egészséges és
diétába abszolút beilleszthető csokoládéval tudjuk ezt megkoronázni. Kívánjuk, hogy lelje
benne egész családjával örömét.
Összetevők: édesítőszer (maltitol), kakaóvaj, kakaómassza, huminsav, útifűmaghéj, emulgeálószer (szójalecitin), természetes vanília, szárazanyag összetevő: min. 54%, málnapor.
Felhasználási javaslat: 1 vagy 2 kis kocka csokoládé étkezés előtt, bevétel után min. 2 dl
víz fogyasztása.
90 db × 4,5 g
Fogyasztói ár: nettó 62,40 € (+áfa)
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 48 € (+áfa)
Szezonálisan elérhető termék
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.
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Sugar Free Milk Chocolate
with Humic Acid

Minőségi belga tejcsokoládéból készült, huminsavval dúsított és természetesen nem tartalmaz hozzáadott cukrot. Nem csak finom, hanem összes csokoládénkhoz hasonlóan
egészséges is.
Összetevők: édesítőszer (maltitol), kakaóvaj, kakaómassza, huminsav, emulgeálószer
(szójalecitin), természetes vanília, szárazanyag összetevő min. 33,9%.
90 db × 4,5 g
Fogyasztói ár: nettó 62,40 € (+áfa)
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 48 € (+áfa)
Szezonálisan elérhető termék
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.
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Sugar Free Milk Chocolate
with Humic Acid

Minőségi belga tejcsokoládéból készült, huminsavval dúsított és természetesen nem tartalmaz hozzáadott cukrot. Nem csak finom, hanem összes csokoládénkhoz hasonlóan
egészséges is.
Összetevők: édesítőszer (maltitol), kakaóvaj, kakaómassza, huminsav, emulgeálószer
(szójalecitin), természetes vanília, szárazanyag összetevő min. 33,9%.
54 db × 4,5 g
Fogyasztói ár: nettó 44,2 € (+áfa)
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 34 € (+áfa)
Szezonálisan elérhető termék
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.
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Sugar Free Milk Chocolate

with Raspberry and Humic Acid
Minőségi belga tejcsokoládéból készült, huminsavval és málnával dúsított és természetesen nem tartalmaz hozzáadott cukrot. A málna az egyik legfinomabb és legegészségesebb gyümölcs, amelyből készült por antioxidáns tulajdonságai érvényesülnek ebben
a tejcsokoládéban.
Összetevők: édesítőszer (maltitol), kakaóvaj, kakaómassza, huminsav, emulgeálószer
(szójalecitin), természetes vanília, szárazanyag összetevő min. 33,9%, málnapor.
90 db × 4,5 g
Fogyasztói ár: nettó 62,40 € (+áfa)
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 48 € (+áfa)
Szezonálisan elérhető termék
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.
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Sugar Free Milk Chocolate

with Raspberry and Humic Acid
Minőségi belga tejcsokoládéból készült, huminsavval és málnával dúsított és természetesen nem tartalmaz hozzáadott cukrot. A málna az egyik legfinomabb és legegészségesebb gyümölcs, amelyből készült por antioxidáns tulajdonságai érvényesülnek ebben
a tejcsokoládéban.
Összetevők: édesítőszer (maltitol), kakaóvaj, kakaómassza, huminsav, emulgeálószer
(szójalecitin), természetes vanília, szárazanyag összetevő min. 33,9%, málnapor.
54 db × 4,5 g
Fogyasztói ár: nettó 44,2 € (+áfa)
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 34 € (+áfa)
Szezonálisan elérhető termék
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.
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Sugar Free Dark Chocolate

with Buckthorn and Humic Acid
Minőségi belga étcsokoládéból készült, homoktövissel, huminsavval dúsított és természetesen nem tartalmaz hozzáadott cukrot. A homoktövis kivonat képes erősíteni az immunrendszert és kedvező hatással van az öregedési folyamatok lassítására.
Összetevők: édesítőszer (maltitol), kakaóvaj, kakaómassza, huminsav, emulgeálószer
(szójalecitin), természetes vanília, szárazanyag összetevő min. 54%, homoktövis por.
54 db × 4,5 g
Fogyasztói ár: nettó 44,2 € (+áfa)
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 34 € (+áfa)
Szezonálisan elérhető termék
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.
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Sugar Free Dark Chocolate

with Red Grape Seed and Humic Acid
Minőségi belga étcsokoládéból készült, vörösszőlő-maggal, huminsavval dúsított és természetesen nem tartalmaz hozzáadott cukrot. A vörösszőlő-mag antioxidáns és a huminsav
jótékony méregtelenítő, valamint egyszerre tápláló hatása ötvöződik ebben a finomságban.
Összetevők: édesítőszer (maltitol), kakaóvaj, kakaómassza, huminsav, emulgeálószer
(szójalecitin), természetes vanília, szárazanyag összetevő min. 54%, vörösszőlő-mag por.
54 db × 4,5 g
Fogyasztói ár: nettó 44,2 € (+áfa)
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 34 € (+áfa)
Szezonálisan elérhető termék
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.
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Sugar Free Dark Chocolate

with Ganoderma and Humic Acid
Minőségi belga étcsokoládéból készült, ganodermával, huminsavval dúsított és természetesen nem tartalmaz hozzáadott cukrot. A ganodermáról köztudott, hogy nem csak anti
oxidáns, hanem antivirális, antibakteriális hatással is bír, így nem csak finom, hanem rendkívül egészséges csokoládét tudhat kezében minden kedves fogyasztónk.
Összetevők: édesítőszer (maltitol), kakaóvaj, kakaómassza, huminsav, emulgeálószer
(szójalecitin), természetes vanília, szárazanyag összetevő min. 54%, ganoderma por.
54 db × 4,5 g
Fogyasztói ár: nettó 44,2 € (+áfa)
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 34 € (+áfa)
Szezonálisan elérhető termék
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.
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ChocoDream Premium Chocolate
Selection
A HLBS ChocoDream Premium Chocolate termékcsalád 5 tagját Selection válogatásunkban mind megtalálja, így ha egyszerre szeretné élvezni egyedülállóan egészséges és egyben ínycsiklandó csokoládéinkat, akkor ez a 90 darabos válogatás Önre vár.
A CHOCODREAM PREMIUM CHOCOLATE SELECTION TARTALMA:
– Sugar Free Milk Chocolate with Humic Acid
– Sugar Free Dark Chocolate with Buckthorn and Humic Acid
– Sugar Free Dark Chocolate with Red Grape Seed and Humic Acid
– Sugar Free Dark Chocolate with Ganoderma and Humic Acid
– Sugar Free Milk Chocolate with Raspberry and Humic Acid
90 db × 4,5 g
Fogyasztói ár: nettó 62,40 € (+áfa)
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 48 € (+áfa)
Szezonálisan elérhető termék
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.
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Coffee Instant
Kávéspecialitás taurinnal,
guaranával és inulinnal
Egy egészséges kávé, ami a guarana és a kávé együttes hatásával hatékonyan élénkít,
ugyanakkor a taurinnak, és inulinnak köszönhetően a hagyományos kávé esetében jellemző káros mellékhatásokkal nem kell számolni.
Összetevők: Instant kávé (40,9%), taurin, élelmi rost (inulin), guarana kivonat.
30 tasak × 4,15 g
Fogyasztói ár: nettó 45,5 € (+áfa)
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 35 € (+áfa)
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.
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Kozmetikumok
a természet erejével
Kozmetikumaink egytől egyig kemikáliamentesek, összetételüket tekintve egyedülállóak
a piacon. Mindennapos alkalmazással hozzásegítik használóikat egy teljesebb, egészségesebb, minőségibb élethez.
Bőrünk, mint a testünk legnagyobb felületű szerve, rendkívül érzékeny, így fontos körültekintően bánnunk vele, hiszen rajta keresztül képes bejutni a legtöbb káros anyag a szervezetünkbe. Közel sem mindegy, hogy mivel tusolunk le, mosunk hajat, mivel nyugtatjuk
bőrünket.
Épp ezért érezzük hivatásunknak, hogy vásárlóink a kemikáliákat kerülve, a legnagyobb
biztonsággal tudják használni kozmetikumainkat.
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LH+ face hialuronsavval
a természetes szépségért
A LH+ face arckrém az EU szabályozásnak megfelelő natúr kozmetikum, amely a legkiválóbb 100%-ban természetes alapanyagokból készült. Hatékony segítség a bőr fiatalságának megőrzésében, véd a káros napsugaraktól, illetve a liposzómás technológiának
köszönhetően az arcbőr legmélyebb rétegeibe is eljuttatja a hatóanyagokat. Kiváló anti
aging termék a ráncok elleni küzdelemben megelőzés céljából, illetve a már kialakult ráncok esetén is.
AZ LH+ FACE ÖSSZETEVŐI:
Aqua, Argania spinosa oil, Cocu nucifera (coconut) oil, Methyl glucose sequistearate, Glycerin, Fulvic acid, L-ascorbic acid, Citrus limonum oil, Lavandula angustifolia oil, Cetearyl
alcohol, Lecithin, Benzyl alcohol, Tocopherol, Sodium hyaluronate.
30 ml
Fogyasztói ár: nettó 53,3 € (+áfa)
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 41 € (+áfa)
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.

54

55

LH+ body
a bőrbarát testápoló
Az LH+ body testápoló natúr kozmetikum. Mint minden bőrápoló termékünknél, az LH+
bodynál is kizárólag a legkiválóbb alapanyagokat, természetes összetevőket használtuk
annak gyártása során. Olyan natúr testápolót tart a kezében, amely minden bőrtípusnak
kiválóan megfelel, hiszen a benne található értékes anyagok kiegyenlítik a bőr PH-szintjét.
Így ha Önnek száraz, vagy épp zsírosodásra hajlamos a bőre, egyaránt szeretni fogja ezt a
fantasztikus készítményt.
A korábbról már jól ismert fulvosav, levendula- és citrusolaj mellé olyan új és hatékony ös�szetevőket társítottunk, mint az argánolaj, kókuszolaj, és nem utolsó sorban a hialuronsav,
amely utóbbi egyedülálló módon végre testápoló formájában is elérhető az LH+ bodynak
köszönhetően.
AZ LH+ BODY ÖSSZETEVŐI:
Aqua, Cocu nucifera (coconut), Argania spinosa oil, Methyl glucose sesquistearate, Glycerin, Fulvic acid, Citrus limonum oil, Lavandula angustifolia oil, Cetearyl alcohol, Lecithin,
Benzyl alcohol, Tocopherol, Sodium hyaluronate.
250 ml
Fogyasztói ár: nettó 54,6 € (+áfa)
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 42 € (+áfa)
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.
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Bőrünk megnyugtató barátja
LH+ fulvosavval
LH+ termékünk elősegíti a bőr gyors regenerálódását, védelmét. Képes enyhíteni a napozás okozta leégés és a rovarcsípések kellemetlen bőrtüneteit. Nyugtatja továbbá az irritált,
pattanásos bőrt is. Szőrtelenítés után hatékony segítséget nyújt a bőr regenerálódásában.
Intenzív tünetek jelentkezésekor 3 óránként használjuk, a tünetek enyhüléséig vagy azok
megszűnéséig.
AZ LH+ LEGFŐBB ÖSSZETEVŐI ÉS KIEMELT HATÁSUK:
Huminsav, fulvosav: gyökfogó, antioxidáns, helyreállítja a szervezet sav-bázis egyensúlyát, bőrregeneráló // Glicerin (növényi): védi a bőrt a kiszáradástól, bőröregedés-gátló // Lecitin: elősegíti a zsírban oldódó vitaminok felszívódását, hozzájárul
az egészséges vérkeringés fenntartásához, erősíti, rugalmassá teszi a bőrszöveteket
Levendula: nyugtató, testi, lelki frissítő erő // Homoktövis: immunrendszert védő és erősítő,
általános egészségi állapotjavító, magas C-vitamin-tartalom, hámosító és gyulladáscsökkentő // Grapefruitmag-kivonat: természetes antibiotikum, vírus-, gomba-, baktériumölő
// Citrusolaj: fertőtlenítő, antibakteriális, nyugtató, feszültség- és stresszoldó.
100 ml
Fogyasztói ár: nettó 62,4 € (+áfa)
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 48 € (+áfa)
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.
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SILVER formula
bőrregeneráló spray
Hámsérülések esetén segíti a regenerálódást, képes enyhíteni a napozás okozta leégés és
a rovarcsípések által létrejött kellemetlen bőrtüneteket. Nyugtatja az irritált, pattanásos bőrt
is. A kezelendő bőrfelülettől kb. 10 cm távolságból 2-3 fújással közvetlenül a bőrre juttatjuk a készítményt és bedörzsöljük, vagy hagyjuk, hogy 2-3 perc alatt teljesen felszívódjon.
Amennyiben tüneteink nem enyhülnek, azok eltűnéséig 3 óránként ismételjük az eljárást.
A SILVER FORMULA LEGFŐBB ÖSSZETEVŐI ÉS KIEMELT HATÁSUK:
Huminsav, fulvosav: bőrregeneráló, antivirális, blokkolja a káros UV sugarakat. //
Rhodiola rosea extract: fokozza az állóképességet és az erőnlétet. Erősíti az immunrendszert (a szervezet ellenálló képességét), amellett fájdalomcsillapító hatású.
Védi a szívet, jó hatású a keringési rendszerre. Serkenti az inzulin képződését, illetve növeli
az inzulinérzékenységet. Segíti a máj méregtelenítő működését. // Ezüst-kolloid: baktérium-, vírus-, mikrobaölő és fertőtlenítő, erős természetes antibiotikum.
50 ml
Fogyasztói ár: nettó 50,7 € (+áfa)
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 39 € (+áfa)
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.
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+
Citrus sampon és tusfürdő
higiénia és bőrápolás esszenciája
A Citrus+ kíméletesen tisztít, valamint elősegíti a bőr gyors regenerálódását, védelmét.
Nyugtató hatást biztosít a bőrnek, a hajnak és a fejbőrnek egyaránt. Hatóanyagai antiszeptikus és antibakteriális hatásúak, csökkentik a korpásodást, a fejbőr irritációját és
a zsírosodás kialakulását is, így a száraz és zsíros hajra egyaránt használható.
A CITRUS+ ÖSSZETEVŐI:
Tisztított víz, Kolliphor EL, Kókusztenzid, Cocoamine-Oxid, Emanon HE, Glicerin növényi,
Édesnarancs illóolaj, Lenmag olaj, Ricinus olaj, Citrom illóolaj, Rokonsal tartósítószer, Levendula illóolaj, Béta-karotin.
250 ml
Fogyasztói ár: nettó 36,4 € (+áfa)
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 28 € (+áfa)
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.

62

63

StartBox Csomag

Természetes és egészséges
termékválogatás Önnek
A HLBS összes terméke természetes és szerves alapanyagokból, összetevőkből áll, amelynek köszönhetően emberek életébe gyors, mérhető és látható javulást tudunk hozni.
A StartBox egy olyan esszenciális válogatása termékeinknek, amellyel azonnali és széleskörű képet kaphat azok minőségéről, hatékonyságáról és szűkebb környezete is számos
pozitív tapasztalattal gazdagodhat.
A STARTBOX CSOMAG TARTALMA:
– ChocoDream Premium Chocolate – SILHOUETTE, 90 (1 db)
– ChocoDream Premium Chocolate – SELECTION, 90 (1 db)
– LXR7 (1 db)
– Berry Slim (1 db)
– ImmuneShot Instant (1 db)
– HC80 (1 db)
– LH+ with fulvic acid skin spray (1 db)
– CBR7 Bioflavonoidokkal és rutinnal (1 db)
– Citrus+ (1 db)
– Start Pack oktatási csomag (ajándék)
Kizárólag tagok részére elérhető termék.
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 424 € (+áfa)
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.
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SlimBox Csomag
Az egészséges karcsúságért
A HLBS minőségi termékeket kínál felhasználói számára, támogatva őket életmódváltásukban, egészségmegőrzésükben. A SlimBox egy szakemberek által összeállított méregtelenítő csomag, amelynek betartásával a fogyasztók megszabadulhatnak a felesleges kilóktól
és méregteleníthetik szervezetüket. A SlimBoxban található termékek természetes alapanyagokból készülnek, hatékony védelmet nyújtanak a hétköznapokban, segítenek a fitt
forma elérésében és megtartásában.
A SLIMBOX CSOMAG TARTALMA:
– ChocoDream Premium Chocolate – SILHOUETTE, 90 (2 db)
– Berry Slim (2 db)
– ImmuneShot Instant (1 db)
– HC80 (1 db)
– HLBS shaker (1 db)
– HLBS katalógus (1 db)
– SLIMBOX Program leírás (1 db)
Kizárólag tagok részére elérhető termék.
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 264 € (+áfa)
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.
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HLBS All In Network Package
A HLBS All In Network csomag azon tagjaink részére nagy segítség, akik üzleti fantáziát
látnak a HLBS lehetőségében. Ez az összeállítás minden egyes termékünket tartalmazza,
így egy olyan teljeskörű termékismerettel lesz gazdagabb ennek tulajdonosa.
A HLBS ALL IN NETWORK PACKAGE TARTALMA:
– 1 db 180-as ChocoDream Premium Chocolate – SILHOUETTE
– 1 db StartBox csomag
– 1 db SlimBox csomag
– 1 db Coffee Instant
– 1 db Silver Formula
– 1 db HMAX8 Balance
– 1 db LH+ body
– 1 db CGS12+
– 1 db LH+ face
– 1 db Citrus+
– 10 db termékkatalógus
– 1 db Start Pack
– 1 db Shaker
Kizárólag tagok részére elérhető termék.
Kedvezményes ár HLBS tagok részére: 1106 € (+áfa)
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával.
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Az összetevőkről
bővebben

Homoktövis
Szervezetünkbe juttatva védi és erősíti az immunrendszert, késlelteti az öregedési folyamatokat.
Általános egészségjavító és májvédő hatása is ismert, így a májsejt-regenerációban fontos szerepe
van, a májenzimek hatékonyságát fokozza, képes
felgyorsítani a méregtelenítő funkciójukat. A homoktövis magjából kivont olaj a bőrfelületen gyulladáscsökkentő hatással bír. Bőrfeszesítő, bőrregeneráló,
és bőrszépítő hatása van. Erősíti a bőr kötőszövetét,
képes csökkenteni a narancsbőr kialakulását. Hámosító és gyulladáscsökkentő hatásai is ismertek.

Levendulaolaj
Legsokoldalúbb illóolaj mind közül. Javítja az életfolyamatokat, fokozza a testi, lelki frissességet. Bőrön át felszívódik, és a vérkeringéssel eljut az adott
szervhez. Enyhe, kíméletes hatása miatt nyugodtan
alkalmazható gyermekeknél is.

Cordyceps

Huminsav, fulvosav
Több, mint 80 ásványi anyagot, mikroelemet,
nyomelemet tartalmazó ásványianyag-komplex.
Helyreállítja a szervezet sav-bázis egyensúlyát és
segíti az egyéb tápanyagok felvételét és hasznosulását az emésztés során. A huminanyagok elengedhetetlenek szervezetünk optimális működése
szempontjából.
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Képes növelni a test vitalitását és energiaszintjét. Megnöveli a sejtek energiatermelését, fokozza
a szervezet oxigénellátását, javítja a vérkeringést,
így az oxigén és a szervezetünkbe juttatott tápanyagok gyorsabban eljutnak a test minden részére. Elősegíti a vesekiválasztó folyamatokat. Serkenti a máj
méregtelenítő funkcióját, erősíti az immunrendszert.
Csökkenti a kórosan magas vérzsír-értéket, leginkább a koleszterin- és a trigliceridszintet. Gátolja
a koleszterin lerakódását a verőérben, értágító hatása van, meggátolja a vérlemezkék összecsapódását, valamint segíti a vér átfolyását az erekben.
Kedvezően hat a szénhidrát-lebontási folyamatokra,
mérsékli a vércukorszintet. Oldja a hörgők görcseit,
segíti a letapadt, kóros nyák kiürítését. Baktérium-,
és gombaölő, stresszoldó és szorongást csökkentő
hatása van.
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Máriatövis
A világ egyik legerősebb méregtelenítője, támogatja a máj létfontosságú funkcióit. Erős antioxidáns és
gombaölő. Az egész szervezetben képes kifejteni
jótékony, egészségmegőrző hatásait. 2013-ban Magyarországon „Az év gyógynövényének” választották
meg. Legfontosabb hatóanyaga a szilimarin, amely
három flavonoid keveréke. Egyéb keserűanyagokat, illóolajat és E-vitamint is tartalmaz. Védi a májat
a mérgektől: egyrészt serkenti a mérgek lebontását,
másrészt aktivizálja a májsejtek (hepatocyták) gyógyító mechanizmusait, és az új májsejtek képződését. A hepatocyták sejtmembránját átjárhatatlanná
teszi a mérgekkel (pl. alkohollal, nikotinnal és egyéb
a szervezetbe jutó adalékanyagokkal) szemben. Serkenti az epetermelést, így segíti a zsírok lebontását is.

Citrusolaj
A legjobb fertőtlenítőszer: antibakteriális, antivirális
hatású, így hatásos herpesz, kiütések és pattanások ellen is. Párologtatva a levegő fertőtlenítésére
használják, illata felfrissít és javítja a kedélyállapotot,
nyugtató, feszültségoldó, elalvást elősegítő, izomlazító hatása van. A citromolaj segítségével jobban tudunk koncentrálni, elillan a fáradtságunk, akár tanulás, akár feszített tempójú munkavégzésről legyen
szó, segítségünkre tud lenni.

Grapefruitmag-kivonat
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A grapefruitmag-kivonat bioflavonoidot, glikozidot,
C-vitamint és fehérjéket tartalmaz, természetes antibiotikum. Megsemmisíti a szervezetünkbe jutott
vírusokat, baktériumokat, gombákat és parazitákat,
valamint fertőtlenítő, és csíraölő is. Tocopherolt, limonenét, linaloolt és citralt tartalmaz. A tocopherol
az E-vitamin egyik fajtája, amely az E-vitaminhoz
hasonlóan antioxidáns, gyökfogó és sejtregeneráló. A limonene a citrusolajhoz hasonlóan fertőtlenítő,
antibakteriális, nyugtató, feszültség- és stresszoldó
hatású. A linaloolt több, mint 200 növényfaj képes
termelni, a levendulaolaj kísérő vegyülete, az abból
kivont illatosító anyag. A citral a citromfűolaj fő alkotóeleme, amely ideg- és szívnyugtató, a citralnak
köszönhetően fertőtlenítő, antibakteriális és antivirális hatású, mindemellett nyugtató, vérnyomás- és
gyulladáscsökkentő hatásai is említésre érdemesek.

Rhodiola rosea kivonat
Adaptogén (az alkalmazkodás növelése), immunerősítő, és fájdalomcsillapító. Képes javítani a mentális és
kognitív funkciókat, növeli az agy és az izmok vérellátását. Javítja a sportolók teljesítőképességét, fokozza
az állóképességet, elősegíti az anabolizmust, és az
inzulin képződését, növeli az inzulinérzékenységet.
Segíti a máj méregtelenítő működését. Erős, sejtszintű antioxidáns védelmet biztosít. Segíti a szervezet
stresszhez való alkalmazkodását.
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Ezüst-kolloid
Útifűmaghéj

Az ezüst-kolloidot vízben feloldott (kolloid állapotú)
ezüstrészecskék alkotják. Rendkívül hatásos baktérium-, vírus- és mikrobapusztító. Az ezüst-kolloid az
antibiotikumhoz képest közel 650 organizmust képes kiölni szervezetünkből, ráadásul perceken belül
végez a kórokozókkal. Mikrobaölő szer, amit a múltban sebek, égések kezelésére használtak a fertőzés
megelőzésére. Mivel az ezüstkolloid a vékonybélben
szívódik fel, nem károsítja a vastagbélben található,
szervezetbarát baktériumokat. Vagyis jelentős az immunerősítő szerepe is, mellékhatásai viszont nincsenek. Erős füldugulás esetén, a hatékonyabb bejutás
érdekében masszírozhatjuk vele a fület. Száj- és
torokpanaszok esetén is hatásos. Fogínyproblémák
esetén öblögetéssel segíthetünk magunkon, szájés nyálkahártyapanaszokra szintén alkalmazható.

Az útifűmaghéjnak rendkívül hatékony a vízfelfogó
képessége, így elérhető a jóllakottság érzete, ezért
alkalmazzák fogyókúrát, esetleg Candida-diétát kiegészítő készítményeknél, fogyasztásával nem viszünk be kalóriát a szervezetbe. Az útifűmaghéj vízből képes akár tömegének hússzorosát is felszívni,
zselés állagot nyer, így halad végig az emésztőrendszeren. A vékonybelünkben bélbolyhok találhatók,
ahol bomlástermékek rakódnak le, és az útifűmaghéj lágyan felszívja és eltávolítja azokat, megelőzve
az önmérgeződést, az élősködők elszaporodását,
az elsavasodást.

Szója genistein
Szőlőmag mikroőrlemény
A szőlőt évezredek óta nagy becsben tartják táplálkozási és gyógyászati szempontból is. A szőlőmagvak rendkívül gazdagok vitaminokban és egyéb
mikroelemekben, illetve a világ egyik legerősebb
antioxidánsának tartott OPC-ben (oligomerikus proanthocianidin). A klinikai vizsgálatok és a fogyasztói tapasztalatok is azt mutatják, hogy a szőlőmag
fogyasztása hatékonynak bizonyul szinte minden
területen, az érrendszeri problémáktól a bőr öregedésének lassításáig.
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A mi eljárásunkkal készült kivonat 0,5 literében an�nyi hatóanyag van, mint a más ismert eljárásokkal
előállított készítmények 40-50 literében. Jelentős
különbség, hogy bizonyítottan stabil és teljesen
alkalmas az emberi fogyasztásra. Az őssejtek és
az őssejtaktivizáló enzimek is magas számban vannak jelen, együtt az összes más növényből kinyert
hasznos összetevővel, pl. enzimekkel, flavonoidokkal, izoflavonoidokkal, huminsavval, nyomelemekkel,
polyfenolokkal, vitaminokkal, lipoproteinekkel és
számtalan más anyaggal és ráadásul mindegyiküknek az aktív formájával. Ezek komplex hatást gyakorolnak a szervezetre.
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Kovaföld
A kovaföld kovamoszatokat tartalmaz, amelyek mikroszkopikus méretű algák, és szilícium-dioxidot tartalmaznak, ami a csontváz szerkezetét adja. A kovaföld olyan, mint egy lyukakkal teli henger. Hengerek
milliói az emésztőrendszeren keresztül magukhoz
vonzzák és elnyelik a baktériumokat, gombákat,
parazitákat, vírusokat, növényvédőszer-maradványokat, drogokat, nehézfémeket, így azok kiürülnek
a testből. Pár hónapos alkalmazással a bélfal megtisztul a káros nyáktól. Kevés kovaföld felszívódik
a véráramba kovasavként, ami segít elpusztítani
a rossz zsírokat, így csökkenti a koleszterinszintet,
a magas vérnyomást. Az ízületek és szalagok fájdalmai enyhülnek; megerősödnek a fogak, a fogíny,
a haj és a köröm (utóbbiak gyorsabban nőnek);
a bőr kitisztul, egészségesebbé válik a kiválasztás.

Liofilizált málna por
A rózsafélék családjába tartozó málna az egyik
legfinomabb nyári gyümölcs. Azonban nemcsak
az íze finom, hanem szervezetünkre is pozitív hatása van. Magas az ásványianyag- és vitamintartalma
(kalcium, kálium, magnézium és vas), antioxidáns,
emésztést segítő rostjai és pektintartalma segítik az
emésztést.
A liofilezés (fagyasztva szárítás) sokkal kevésbé károsítja a tartósított anyagokat, mint más, magasabb
hőmérsékleten végzett vízelvonó módszerek. Az ízés illatanyagok is változatlanul megmaradnak.

Szójalecitin
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A szója különösen gazdag lecitinben, amely egy
természetes, zsírszerű anyag, ún. foszfolipid. A sejtfalak fontos építőeleme, szükséges az emberi szervezet élő sejtjeinek optimális működéséhez. Kiemelt
szerepe van a csontvelő, az idegrendszer, a szív és
a máj működésében. A lecitin többek között segíti
a zsírok és a koleszterin szállítását a vérben, és a zsírok feldolgozását is az epében. A lecitinbevitel képes
a szérumkoleszterin- szintet csökkenteni. Szellemi
és fizikai kimerültség esetén elősegíti a szervezet regenerálódását, javítja a memóriát és a koncentrációs
képességet. Emulgeáló tulajdonsága révén csökkenti a koleszterinszintet, tisztítja az érfalakat, erősíti
a szívizomzatot, hozzájárul az egészséges vérkeringés fenntartásához. Mivel étrendünk általában
a szükségesnél jóval több zsírt tartalmaz, szinte minden ember számára nélkülözhetetlen lenne a lecitin.

Erdei mályva
(Malva sylvestris, papsajt)
A legősibb haszonnövények közé tartozik. Az ókorban zöldségként használták. Fiatal leveleit a spenóthoz hasonlóan főzeléknek készítették el. A leveleket
gyakran használták darázs- és skorpiócsípések
borogatására. Nagy mennyiségben tartalmaz A-vitamint, vasat és kalciumot.
Bioenergetikai mérések alapján immunerősítő hatása a Rhodiolával vetekszik.
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Csicsókaőrlemény – Inulin

L-arginin

Magas rosttartalma gátolja az egyéb szénhidrátok
felszívódását, fogyaszt. Magas ásványianyag-, vitamin-, és magas létfontosságú aminosav-tartalom:
lizin, arginin, hisztidin, cisztin, triptofán, aszparagin,
magas inulintartalom jellemzi, és keményítőt csak
csekély mennyiségben tartalmaz. A csicsóka fő
hatóanyaga az inulin növényi rostanyag. Az inulin
vízben oldódó, nagyméretű rost, amely a bélben
sértetlen marad, s így magához vonzza a jó baktériumokat a táplálkozásra. A káros bélflórát viszont az
inulin nem táplálja. A káros bélbaktériumok inkább
a finomított cukor bomlástermékein élnek. Cukorbetegség esetében az inulin jelentős szénhidrát-energiaforrás, mert a vércukorszintet tartós fogyasztás
esetén sem emeli. Az inulin lebontásához nincs
szükség inzulinra, sőt az inzulinfüggőséget is csökkenti, s a vércukorszint beállítását megkönnyíti.

Az arginin egy aminosav, melyet szervezetünk természetes úton is képes előállítani, de fizikai vagy
lelki eredetű stressz esetén – ami sokunk számára
nem szokatlan – lelassul a termelődése. Segíti a fehérjeszintézist. Erősíti az immun-, illetve idegrendszert. A csecsemőmirigy stimulálásával az arginin
az immunrendszerre is erősítő hatással van, növeli
a test ellenálló képességét. A nitrogén-oxid termelés növelésével növelheti a szívbe szállított oxigén
mennyiségét.
Az argininből nitrogén-monoxid keletkezik a szervezetben. A nitrogén-monoxid (NO) egy igen labilis,
rövid élettartamú vegyület. A szervezet által termelt
arginin mennyisége az életkor előrehaladásával
csökken, tehát pótolni kellene.

Gyömbér
Almapektin
A kutatások alapján az almák pektintartalma a legnagyobb a gyümölcsök között. Az almapektin vízoldékony rost. Vízzel keverve gélesítő hatása van.
Mivel az almapektin nem emészthető, vízben oldódó rost, leginkább az emésztést képes befolyásolni.
Hatékonyan csökkentheti a vér koleszterinszintjét
(aki zsíros ételeket fogyaszt, jól teszi, ha almalevet
iszik).
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A feltehetően Kínából származó gyömbért elsősorban Indiában és Kínában termesztik. A kurkuma és
a majoránna rokona. A gyömbért már évezredek
óta ismerjük mint gyógy- és fűszernövényt. Gyökere csípős anyagokat és illóolajokat tartalmaz, serkenti a nyálelválasztást, az epe-, bél- és gyomorműködést, gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító
hatású. Az ájurvédikus gyógyítók szerint a lelket a
testtel együtt erősíti, és még az intelligenciát is fokozza. Belsőleg a magas vérnyomásra és a koleszterinszintre is hatásos. A gyömbér csípős anyagai
nemcsak az emésztést segítő enzimek gyorsabb
kiválasztását serkentik, de a gyomornyálkahártya
hőreceptoraira is hatással vannak – mindez a méregtelenítésben és a fogyásban fontos. Abban is segít, hogy ne együnk egyszerre túl sokat.
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Hialuronsav

A kurkuma (más néven indiai sáfrány) jól ismert, több
ezer éves, a világ legegészségesebb fűszernövényének is nevezik, a gyömbérfélék családjába tartozik.
Fontos jellemzője, hogy zsírban oldódik. Antioxidáns,
megköti a szervezetre káros szabadgyököket és
erős gyulladásgátló. Továbbá méregtelenítő, fertőtlenítő, antibakteriális, antivirális, baktérium-, vírus- és
gombaölő hatással is rendelkezik. Általánosságban
nagyon jótékony hatással van szervezetünkre.

A hialuronsav (HA) természetes poliszacharid, olyan
fehérje építő elem, amely megtalálható az emberi
szervezetben (bőr, porc, ízületi folyadék, szívbillentyű, szem, izom), ezek rugalmasságáért felelős
a kollagénnel együtt. A hialuronsav a kötőszövetben,
mint egy háló, összekapcsolja és kitölti a sejtek közötti állományt, így a bőr rugalmas és feszes marad.
Fiatalabb korban a bőr nagy mennyiségben tartalmazza. Az életkor előrehaladtával (már huszonéves
kortól) ennek az enzimnek a termelődése csökken:
a bőr elvékonyodik, szárazabbá válik, ráncok, pigmentek jelennek meg. A hialuronsav felelős a szövetek rugalmasságáért, azok vízfelvevő és folyadékmegőrző képességéért. Egy grammnyi hialuronsav
6 liter víz megkötésére is képes. Képes a bőr nedvességmegtartó erejét fokozni, mindeközben még
a bőr legkülső rétegét is erősíti.

Édesnarancs

Argánolaj

Az édesnarancsból nyert, kellemes illatú illóolaj
népszerű a parfüm-, a kozmetika- és az élelmiszeriparban. Természetes jótékony hatásai vannak a narancsbőr, és bőrproblémák, valamint ízületi, reumatikus panaszok, vizesedés esetén, kihozza a szervezet
belső erőforrásait, antiszeptikus. A- és B-vitaminokat is tartalmaz nagy mennyiségben. A narancs segíthet fertőzések alkalmával, a benne lévő anyagok
egyben fájdalomcsillapítók is. Elősegíti a kötőszövetek kollagén termelését, hozzájárul az egészséges
vérkeringéshez. Antioxidánsai, a flavonok, a karotinok, az antociánok, és a limonén, képesek megkötni a szervezetben lévő szabadgyököket. Bőrápolás
szempontjából: bőrregeneráló, -megújító, -fiatalító,
-nyugtató, és -lágyító hatása van, frissé, üdévé teszi
testünket. Antibiotikus, gyulladáscsökkentő, vírus-,
gomba- és baktériumölő hatásai ismertek.

Az argánfa termésének magjából kinyert olajat úgy
használják mint a bőr és a haj elixírjét. Az argánolaj
gazdag esszenciális zsírsavakban, A-, E- és F-vitaminban, linolsavban (javítja a bőr védőgátját, megakadályozza a vízvesztést), mélyhidratáló, tápláló
hatású, puhítja, védi a bőrt. Képes késleltetni a bőr
öregedését, ápolja az igénybe vett, az idő múlásával
elvékonyodó, száraz bőrt, továbbá hatékony segítség hegesedett, sérült bőr esetén is, azaz az égési
sérülésektől kezdve a terhességi csíkokon át a már
ráncosabb bőrfelszínig minden téren alkalmazható. További jellemzői: nagy mennyiségű vitamin-, és
ásványi anyag forrás, antioxidáns, ránctalanító, bőrmegújító, gyulladáscsökkentő, antibakteriális, bőröregedés gátló, bőrápoló, és -nyugtató. Szabadon
hagyja a bőrpórusokat, megelőzi a bőrhibákat, hatékony mélyhidratáló, puhává, élettel telivé teszi a bőrt.

Kurkuma
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Ricinusolaj

Lenmagolaj

A ricinusból kinyert ricinusolaj mélyen a bőrbe jut és
stimulálja a kollagén és elasztin termelését, ennek
következtében a bőr puha, sima és hidratált lesz.
Használatával késleltethető a ráncok megjelenése.
A ricinusolajban gazdag ricinolsav baktériumölő (pl.
pattanásos bőr), hatékonyan jut be a bőr rétegeibe,
hiszen magas koncentrátumú zsírsav. A ricinusolaj
kiválóan hidratál, és használható sebhelyek elhalványítására is. A benne található zsírsavak a seb szövetébe jutva mélyen fejtik ki hatásukat, és serkentik
az egészséges szövetek növekedését a sebhely körül. A ricinusolaj mélyhidratáló, ránctalanító, bőrpuhító, bőrfiatalító, bőrkisimító, gyulladásgátló, fertőtlenítő, antimikrobikus, bőrnyugtató (viszketés, egyéb
bőrirritáció, fájdalom), serkenti a hajnövekedést (a
hajhagymák vérkeringését).

A lenmag és a belőle nyert lenmagolaj az egyik leggazdagabb forrása az omega zsírsavaknak, az A-,
B-, C-, D-, és E-vitaminoknak, és különböző ásványi anyagoknak (kálium, foszfor, magnézium, kalcium, kén, vas, cink, nátrium, mangán, réz, fluor, jód,
króm), továbbá magas a fehérje- és rosttartalma is.
Az egyik olyan olaj, amely a legtöbb esszenciális
zsírsavat tartalmazza. Így a lenmagolajat tartalmazó
készítmények segítik sejtjeink egészséget működését, jótékony hatást gyakorolnak az anyagcserére
és gyulladáscsökkentőek is. Képes meggátolni
a bőrszárazságot, feltölteni a bőrt, ezáltal rugalmassá, egészségesebbé, fiatalosabbá teszi azt. Az irritált, égő, viszkető bőrt megnyugtatja, meggátolja a
további szárazságot, megújítja a bőrt, gyulladásgátló, bőrregeneráló.

Kókuszolaj
A kókuszdió rendkívül tápláló és gazdag vitaminokban (C, E, B1, B3, B5 és B6), valamint rost- és
ásványi anyagokban (vas, szelén, nátrium, kalcium,
magnézium és foszfor) egyaránt. Az érett kókuszdiók húsából kinyert olaj antioxidáns tartalma magas,
így bőrbe masszírozva képes késleltetni a bőr öregedését, a ráncok, valamint a megereszkedett bőr
kialakulását. Testünk teljes felületén alkalmazható (pl.
igénybevett talpak, sarkak bőrpuhításánál, ápolásánál). A benne levő ásványi anyagoknak köszönhetően szabályozza a vérkeringést, egészségesebbé,
puhábbá teszi a bőrt. Hatékony segítség pl. pattanásos, aknés bőr, pikkelysömör, ekcéma esetén is.
Továbbá kéz-, köröm-, és lábápolásra is kiváló ös�szetevő, bőrpuhító hatása miatt. Fertőtlenítő, antibakteriális hatásai is ismertek.

E-vitamin
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Az E-vitamin képes növelni a bőr nedvességtartalmát,
lágyságát, simaságát, elengedhetetlen fontosságú a
bőrápolás terén. Hidratáló képességével megfelelő
mennyiségben alkalmazva ránctalanító, bőrregeneráló és fiatalító hatással bír („anti-aging” vitamin), és
fényvédő hatása is ismert, erős antioxidáns, megköti
a káros szabad gyököket, amelyek pl. az ultraibolya
sugárzás okozta káros bőrszerkezetért felelősek.
Az E-vitamin nagy mennyiségben kiváló sejtvédő és
vitalizáló hatással rendelkezik, képes akár a durva
hegeket is halványítani. Az E-vitamin a haj legalapvetőbb vitaminja, így használatával serkenthetjük a haj
növekedését, gátolhatjuk a hajhullást. Az E-vitamin
serkenti a fejbőr vérkeringését, továbbá hatékony segítség száraz hajra is.
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Rokonsal

Magnézium-citrát

Natúr kozmetikumaink összeállításánál különösen
figyelünk arra is, hogy a bőrünket védő HLBS készítmények tartósítószere is parabénmentes legyen,
és természetes anyagokat tartalmazzon. Így alkalmazzuk termékeinkben a rokonsalt tartósítószerként, amely glicerinben oldott, természetes anyagok
(benzil-alkohol, szorbinsav és benzoesav) keveréke.
Legfontosabb tulajdonsága, hogy parabénmentes,
kiváló minőségű, megbízható összetevője bőrápoló készítményeknek. Megfelelő koncentrációban
(ahogy a HLBS kozmetikai termékeiben is használatos) bőrbarát és hatékonyan őrzi a bőrápoló
készítmények mikrobiológiai stabilitását. Mindezek
mellett pedig kiválóan akadályozza meg egyes baktériumok, élesztő- és penészgombák kóros elszaporodását.

A magnézium-citrátból savas környezetben kivált
magnézium az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen anyagokat tartalmaz, megtalálható
minden sejtünkben, így anyagcserénk minden folyamatában szerepet kap, pótlása elengedhetetlen.
Az egészségtelen táplálkozás, mozgásszegény
életmód, a stressz, továbbá különböző élettani állapotok, mint pl. terhesség, szoptatás, gyerekkor
mind-mind magnéziumhiányhoz vezethetnek. Megfelelő mennyiségű magnézium fogyasztásával segítjük csontjaink, izmaink és összes magnézium-tartalmú sejtünk, anyagcserénk optimális működését.
Alkalmazása a hajszáleres területek optimális működésére kifejezetten kedvező hatással bír.

Ganoderma
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A ganoderma testünk szinte minden területét képes
támogatni, antioxidáns, antibakteriális és antivirális hatással is bír. Elősegíti szervezetünk méregtelenítését, képes megerősíteni és megnyugtatni
idegrendszerünket, memóriafejlesztő és öregedéslassító hatására is vannak tapasztalatok. Fogyasztásával csökkenthető a koleszterin és a szabad zsírok
mennyisége. Csökkenti továbbá a vércukorszintet
és optimalizálja a hasnyálmirigy működését. Optimalizálja a mellékvesekéreg működését, fokozza a
szervezet természetes öngyógyító mechanizmusát,
ellenállóbbá teszi szervezetünket. Képes lassítani
az időskori agyi funkció-csökkenést, valamint már
kialakult allergia ellen szedett szerek kellemetlen
mellékhatásait. Képes megelőzni esetleges allergia
kialakulását.

Ginkgo Biloba
Testünk hajszáleres területein kifejtett pozitív hatásai ismertek, fokozza a mikrocelluláris keringést (pl.
agyi vérellátás, szédülés, fülzúgás, hallás). A benne
található flavonoidok révén képes biztosítani a bőr
és az izmok jó vérellátást, anyagcserét fokozó hatása is ismert. Antioxidáns, közömbösíti a káros szabadgyököket. Szellemi igénybevétel esetén javasolt
a fogyasztása, javítja a koncentrációs készséget.
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Chlorella pyrenoidosa alga por
A chlorella alga por rendkívül hasznos és tápanyagokban gazdag összetevő. Többek között fehérjében, vitaminokban, enzimekben, ásványi anyagokban, növényi rostban, klorofillban és karotinoidokban
dús egysejtű növény. Klorofilltartalma miatt magas
B-, C-, E-vitamin, továbbá foszfor, kálium, magnézium, kalcium és további nyomelem forrás (pl. vas,
mangán, réz, cink, kobalt). Erősíti az immunrendszert, serkenti a fehér- és vörösvérsejtek termelését
is (utóbbi miatt segíti a szervezet jobb oxigén-ellátottságában). Segíti szervezetünk nehézfémektől
való méregtelenítését is, a benne található számtalan jótékony hatóanyag miatt pedig antioxidáns jelleggel is bír. Fontos tulajdonsága, hogy segít fenntartani a szervezet sav-bázis egyensúlyát, valamint
például a stresszel szembeni ellenállást is elősegíti,
idegrendszerre való pozitív hatása is ismert.

Cink
Minden élő szervezet számára nélkülözhetetlen ös�szetevő, minden sejtünkben jelen van. A cink részt
vesz a normál sav-bázis egyensúly fenntartásában,
a normál makrotápanyag-anyagcserében (zsír- és
szénhidrát). A cink hozzájárul a normál szellemi és
immunrendszeri működés, látás és a bőr normál
állapotának fenntartásához. A cink fontos szerepet
tölt be a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelmében.

Nátrium-hidrogénkarbonát

Zöld kávé őrlemény

A nátrium-hidrogénkarbonát egy vízben oldódó
só, amely erősen lúgos kémhatású reakcióba lép
a gyomorsavval, amely során nátrium-klorid, víz és
szén-dioxid képződik. Semlegesíti a savakat, segít a szervezet sav-bázis egyensúlyát fenntartani,
immunrendszert erősítő hatása ismert. Emésztőrendszeri kihívásokban segítség, valamint a kedélyállapotra is jó hatással van. Semlegesítő, nyugtató
hatásai mellett gyulladásgátló és fájdalomcsillapító
tulajdonsága is ismert.

A polifenolok családjába tartozó erős antioxidáns,
képes lekötni a káros szabadgyököket. Jótékony
hatással van a sejtekben lezajló szénhidrát- és zsíranyagcserére. Egyes kutatások szerint képes csökkenteni a zsírszövet mennyiségét, ezáltal beindítani
a fogyást. A hagyományos kávébabbal ellentétben
fogyasztása során nem emelkedik meg a vérnyomás, csak jótékony hatásai ismertek.
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Taurin
A szervezetben előforduló kéntartalmú aminosav,
legnagyobb mennyiségben az agyban és az idegrendszerben megtalálható – jelenléte elengedhetetlen ezen területek optimális működéséhez. A szervezetbe kerülő energia továbbításában van szerepe,
valamint méregtelenítő funkcióval bír. Hatással van
az inzulin és adrenalin szintjére, az anyagcsere és
zsiradékok emésztésére (véd az elhízástól), továbbá
az immunrendszerre, a koleszterinszintre, az epe
termelésére is jótékony a hatása. A szívben jelenlévő szabad aminosavak 50%-át teszi ki. Szellemi és
testi igénybevétel esetén fogyasztása ajánlott.

Króm
A króm egy olyan alapvető nyomelem, amely befolyásolja a normál szénhidrát-, fehérje- és zsíranyagcserét. Kutatások szerint a sejtmembránon keresztül történő transzport folyamatok elősegítésével
hozzájárul a normál vércukorszint fenntartásához.
A kor előrehaladtával szervezetünkben való előfordulása csökken, így pótlása feltétlenül szükséges.

Guarana
Kapormag-olaj
Kiváló rostforrás, valamint magas káliumtartalommal is bír, amely jótékony hatású a normál izom- és
idegrendszeri működésre. Mindezek mellett nyugtató és emésztést elősegítő hatása is ismert.
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Magas a koffeintartalma (kávébabénál 2-3-szor
több), mégis egészséges összetevőként működik.
Élénkít, növeli a mentális éberséget, és a fizikai állóképességet. Hosszantartó frissességet biztosít, közben nincs semmilyen káros mellékhatása. Stimuláló
és étvágycsökkentő hatása is ismert, valamint segíti a zsírok energia formájában való felhasználását.
Egyes kutatások szerint a memóriára, hangulatra
pozitív hatást gyakorol. Gyorsítja a vizelet-kiválasztást, a zsír és a cukor lebontását. Képes elősegíteni
a gyomornedv kiválasztását, valamint gátolja a vérlemezkék összecsapódását. Testmozgás, szellemi
munka előtt ajánlott fogyasztani.

Astaxanthin
Az egyik legerősebb antioxidánsként számon tartott,
a természetben előforduló, vörös színű karotinoid
vegyület. Az E-, C-vitaminnál, valamint a Q10-koenzimnél is erősebb antioxidánsként ismert, leköti
a káros szabadgyököket, ezzel segítve a sejtek regenerálódását. Képes a sejtek bilipid membránján
belül és kívül egyaránt megtapadni, ezzel még nagyobb védelmet nyújtva a sejteknek. Hatékonyabbá
teszi a szervezet energia-termelését, a zsírsavak felhasználását, amellyel együtt növeli állóképességünket, ízületeink megtámogatását. Javíthatja az érfalak
rugalmasságát, ezáltal az erek oxidatív stressz elleni
védelmét is segíti.

Kannabinoid / rostkender
Egyre szélesebb körben elérhetők a különböző
kannabinoidok, amelyekhez ipari kenderből kivont,
különböző hígítású CBD olajokban juthatunk hozzá.
A mi kivonatunk a rostkender magjából készül, ezért
nem tartalmazza a pszichoaktív THC-t, amely főleg
a kendernövény levelében, szárában és virágzatában található, ezért egész Európában, így Magyarországon is legális étrend-kiegészítő.

C-vitamin

Alfa-liponsav

Erős antioxidáns, sejtregeneráló hatása ismert.
Szervezetünk nem termeli, így külsőleg szükséges
bevinnünk, szervezetünk optimális működéséhez
létfontosságú elem. Vízben oldódó vitamin, hasznosulásához bő folyadékbevitel szükséges. Ellenállóbbá teszi a szervezetet, immunrendszert erősítő hatása közismert. Részt vesz a kollagén-termelésben és
az immunrendszer normál működésében. Támogatja
a vas, a cink, a kalcium, a magnézium és egyéb ásványi anyagok felszívódását és hasznosulását. Aktív
szerepe van a szervezetünk energiatermelő folyamataiban.

Szelén

Az Alfa-liponsav (alfa zsírsav) egy nem esszenciális
tápanyag, vagyis kis mennyiségben a szervezetünk
is képes előállítani, sajnos nem elegendő mértékben ahhoz, hogy jótékony hatásai érvényesülhessenek, így pótlása feltétlen szükséges. Erőteljes
antioxidáns, azaz képes megkötni, semlegesíteni
a szervezetben előforduló káros szabadgyököket,
elősegíti a sejtregenerálódást. Képes javítani az inzulinérzékenységet, képes megakadályozni a vírusok szervezetünkön belüli szaporodását.

Szervezetünkben a pajzsmirigyünk tartalmazza a
legtöbb szelént. A szelénnek fontos szerepe van
a pajzsmirigy normál működésében. Védi a sejtjeinket az oxidatív stressz káros hatásaival szemben.
A szelén hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
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Keserűnarancs-kivonat

Nátrium L-aszkorbát
L-karnitin
B3-vitamin

Az L-karnitin aminosav, amely a zsírokat az izmokba
szállítja, hogy ott aztán elégjenek (zsírégetés), energiát termeljenek – az elraktározás helyett. Az öregedéssel összefüggő állapotromlások (pl. a memóriaromlás) esetén is jó hatással van a szervezetre.
Csökkenti a koleszterinszintet. Az oxigénhiány okozta károsodások megelőzésére is alkalmas – például
amikor kapkodunk a levegőért sprinteléskor. Védi a
szívet és a tüdőt sportoláskor.

A B3-vitamin, vagy más néven niacin részt vesz a
normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban,
illetve hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez, a nyálkahártyák és a bőr normál állapotának
fenntartásához. A B3-vitamin segítségével csökkenthetjük a fáradtság és a kifáradás érzését.

A keserűnarancs-kivonat egészségre gyakorolt
pozitív hatását már az ókori Kínában is felismerték
és alkalmazták. Segíti a C-vitamin felszívódását és
megvédi az oxidációtól, ezenkívül erősíti a hajszálereket. A kivonat tartalmaz szinefrint, ez a hatóanyag
többek között termogén hatásáról ismert. Így a felesleges zsírpárnák eltüntetésében is segítség lehet. Gyorsítja az anyagcsere-folyamatokat és segít
csökkenteni az étvágyat. Az állóképességet is javítja, ingerli a testet, hogy több energiát biztosítson az
edzésekhez vagy sportoláshoz.
A kivonat fontos kiemelendő eleme, hogy egyszerre óv meg a felesleges zsírpárnák kialakulásától és
szervezetet segíti felpörgetni a kellő energiaszintre.
Nagy előnye, hogy úgy fejti ki pozitív hatásait, hogy
nem gyakorol kedvezőtlen mellékhatásokat a szív
és érrendszerre.

A Nátrium-aszkorbát az L-aszkorbinsav (C-vitamin)
nátriumsója. A világ összes ismert antioxidánsa közül a második legerősebb, leghatékonyabb. Ellenállóvá teszi a szervezetet a fertőzésekkel szemben.
Erősen és egészségesen tartja az izmokat, a csontokhoz rögzítő ínszalagokat és inakat, az ízületeket,
segít a fogíny, vérerek, csontok és fogak megújulásában és gyógyulásában.
Hatása a különféle vírus- és baktériumfertőzések
megelőzésében kiemelt és egyértelműen bizonyított. Enyhíti a gyulladást, s a gyulladásos tüneteket. Fáradtság, lehangoltság, levertség ellen kitűnő
megoldás. Segít a szívproblémák esetén, csökkenti
a vérnyomást a vércukorszintet.

Rutin
L-lizin
Jód

Az L-lizin olyan esszenciális aminosav, amely néhány létfontosságú fehérje szintéziséhez szükséges.
A csontok fejlődéséhez, szövetek regenerálódásához elengedhetetlen, létfontosságú ellenanyagok,
hormonok és enzimek képződéséhez is szükség
van rá a szervezetben. Az izomfehérje képződését is elősegíti. Energia- és erőnlétnövelő, fokozza
a koncentrációs készséget. L-argininnel együtt alkalmazva elősegítik a növekedési hormon termelését, amely növeli az izomszövetet, egyúttal a teljesítményt.

A jódhiány főleg azokon a területeken keletkezhet,
ahol az ivóvíz nem tartalmaz jódot, így ezeken a településeken szükséges a jódozott só fogyasztása.
Hiánya a pajzsmirigy megnagyobbodásához (golyva) és tiroxin-alultermeléshez vezet. Az egyik legerősebb antioxidáns, erősebb, mint a C-vitamin. A mirigyrendszer szabályozásában alapvető fontosságú
elem.
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A bioflavonoidok közé tartozó anyag, amely a C‑vitamin kísérőjeként fordul elő, megvédve a C-vitamint az oxidációtól és elősegítve a felszívódását.
A biofla
vonoid, ill. flavonoid kifejezés hasonló felépítésű antioxidánsok ezreit takarja. A flavonoidokat 1936-ban a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert
professzor fedezte fel, amikor rájött, hogy segítségükkel megelőzhető a hajszálerek áteresztése vagy
törékenysége, így megelőzhető a véraláfutás és az
ödéma kialakulása is. A rutin védőfaktorként szükséges a szervezet számára a C-vitamin mellék
anyagaként. Erősíti a hajszálereket, mérsékli a koleszterinszintet, lassítja az öregedési folyamatokat.
Hiánya esetén gyengül az érfal, elpattanhatnak a
hajszálerek, rugalmatlanná válnak az érfalak.

BioPerine
A BioPerine egy szabadalmaztatott biohasznosulás-fokozó tápanyag, a fekete bors kivonata, amely
98%-ban piperint tartalmaz.
Kiemelkedő szereppel bír elsősorban a szervezetbe juttatott ételek és tápanyagok hasznosításában.
A szervezetbe juttatott piperin egyes elméletek szerint fokozza a sejtszintű anyagcserét, így befolyásolja az anyagcsere-folyamatok általi hőtermelést.
A BioPerine összetevői javítják a tápanyagok és táplálék-kiegészítők szervezeti szintű hasznosulását, a
maximális plazmakoncentrációt akár 20-80%-kal
fokozva.
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és elérhetőségei:
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