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TRPÍTE BOLESŤAMI A ZNÍŽENOU 
FUNKCIOU KĹBOV?

NO•DOL ‒ KĹBOVÁ FUNKCIA
NOVINKA

  P
RO

DUKTY NO DO
L

    K
LIN

ICKY OVEREN
É100 ml

gél pri bolestiach 
kĺbov  

a svalov

5 ks náplastí
pri bolestiach 
kĺbov a svalov 
(24 hodinový 

účinok)

NO•DOL gél vtierať 
na postihnuté miesto 
2× denne.

NO•DOL náplasť nalepiť 
na očistené a suché  
postihnuté miesto.

Pri osteoartróze alebo poranení kĺbov dochádza obvykle k opotrebeniu resp. poškodeniu 
kĺbových plôch (chrupaviek). Typickým prejavom je bolesť a obmedzená hybnosť kĺbu.1 

Okrem liečby je dôležitá aj správa výživa a ochrana kĺbov produktami NO•DOL – kĺbová 
funkcia!

Produkty NO•DOL – kĺbová funkcia predstavujú vďaka svojmu zloženiu profesionálnu  
starostlivosť o Vaše kĺby, ktoré odporúčajú aj lekári.

Prečítajte si čo všetko môže prispievať k správnej funkcii vašich kĺbov:

• glukosamín z prírodných kôrovcov (nie syntetizovaný)

• vhodná kombinácia a pomer kĺbových vyživovacích látok glukosamínu a chondroitínu 

• MSM (prirodzený zdroj organickej síry), ktorý tlmí bolesť aj zápal kĺbov a obnovuje funkčnosť ko-
lagénu 2 

• výťažok z Čertovho pazúra (Harpagofyt ležatý), ktorý podporuje tlmenie bolesti aj zápalu kĺbov 
a podporuje správnu funkčnosť kĺbov 3

• výťažok z liečebne najúčinnejšieho druhu Aloe vera Barbadensis Miller, ktorá podporuje 
tlmenie zápalu kĺbovej chrupavky 4

• mangán   – minerálny prvok, ktorý podporuje ochranu kĺbov pred artrózou a posilňuje rast svalov 5

• čučoriedkový koncentrát (Vaccinium Myrtillus L.) s obsahom myrtilínu, ktorý má významný 
antioxidačný a protizápalový účinok 6

… pre správnu funkciu kĺbov pri artróze  
alebo po poraneniach kĺbov

 DOPLNKOVÉ PRODUKTY K LÍNII PRODUKTOV  
NO•DOL – KĹBOVÁ FUNKCIA

  P
RO

DUKTY NO DO
L

    K
LIN

ICKY OVEREN
É

16 ks 
jednorazových 

nápojov, 
1 × denne

6O kapsúl,
2 × denne

NO•DOL jednorazové nápoje a NO•DOL kapsule prispievajú  
k správnej funkcii vašich kĺbov. O ich užívaní sa poraďte  

s vašim lekárom.

ORTOPÉDIA ORTOPÉDIA
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NOVINKA PRE DIABETIKOV

NOGLIC

Prispieva k vyrovanej hladine  
cukru v krvi.

Tlmí chuť na sladké.

Kyselina tioktová zmierňuje 
príznaky diabetickej neuropatie.

Noglic bol klinicky  
odskúšaný a preukázal  

pozitívny efekt  
u diabetikov 2. typu. 

Informujte sa u svojho diabetológa alebo v lekárni.

Prírodný diabetes –  
špecifický výživový doplnok  

pre diabetikov 2. typu

Obsahuje škoricu, chróm  
a kyselinu alfa-lipoovú  
(tioktovú), ktorá zmierňuje 
príznaky diabetickej neuropatie 
(napr. pocit brnenia v prstoch).  
Navyše, obsahuje výťažok  
z prírodných rastlín –  
Momordiky a Gurmaru. 

užite jednu tabletu počkajte 15 minút najedzte sa 

Odporúčané dávkovanie 
produktu NOGLIC sú 2 tablety denne

VÝHODY
3  v  1

 1 tableta ráno 15 minút pred jedlom 
1 tableta večer 15 minút pred jedlom

NOGLIC – NOVINKA PRE DIABETIKOV 2. TYPU 
ÚČINOK OVERENÝ V KLINICKEJ ŠTÚDII

NOGLIC je jedinečný diabetes-špecifický 
výživový doplnok, ktorý svojim zložením pri-
spieva k vyrovnanej hladine krvného cukru. 
Je vhodný pre diabetikov 2. typu s nadváhou.

Odborníci klinicky skúšali produkt NOGLIC  
v otvorenej, 12 týždňov trvajúcej štúdii. Jej 
cieľom bolo zhodnotiť jeho účinnosť a bezpeč-
nosť pri znižovaní hladiny krvného cukru a gly-
kovaného hemoglobínu (HbA1c) u pacientov  
s hladinou krvného cukru na lačno vyššou ako  
6,11 mmol/l a glykovaným hemoglobínom 
(HbA1c) v rozmedzí 6-7 %.

Pacienti užívali 1 tabletu produktu NOGLIC 
vždy 15 minút pred obedom a tiež 1 tabletu 
15 minút pred večerou počas 12-tich týždňov.  
V sledovanom období neužívali iné orálne an-
tidiabetiká, inzulín ani špecifickú dietetickú vý-
živu na báze vlákniny. Po dôkladnom poučení  
o príznakoch hypoglykémie všetkým pacientom 
experti odporučili nosiť so sebou akúkoľvek for-
mu rýchlo vstrebateľného cukru pri jej výskyte 
(napr. med, sladený nápoj a pod.).

NOGLIC A JEHO PRIAZNIVÝ  
VPLYV NA HbA1c

Výsledky klinickej štúdie s produktom NOGLIC 
preukázali signifikantný priemerný pokles 
hodnoty glykovaného hemoglobínu (HbA1c)  
o takmer 0,3 % počas 12-tich týždňov. Pri rela-
tívne nízkej priemernej východiskovej hodnote 
HbA1c 6,46 % môžeme pokles o 0,3 % hodnotiť 
ako veľmi dobrý. Takýto výsledok dáva teoretický 
predpoklad, že pri výrazne vyššej počiatočnej 
hodnote glykovaného hemoglobínu (HbA1c)  
u pacienta, by pri pravidelnom užívaní produk-
tu NOGLIC, mohlo dôjsť k ešte výraznejšiemu 
zníženiu HbA1c. 

NOGLIC A JEHO VPLYV  
NA REDUKCIU HMOTNOSTI 

V tejto štúdii prispelo užívanie produktu 
NOGLIC k významnému poklesu BMI a obvo-
du pása (priemerne takmer o 2 cm), a teda aj  

k redukcii telesnej hmotnosti. Sledovaným pa-
cientom počas štúdie neboli predpisované žiad-
ne špecifické dietetické výživy na báze vlákniny 
(tzv. redukčné diéty). 

Hlbšia analýza údajov nepreukázala významný 
vzťah medzi poklesom glykovaného hemoglo-
bínu (HbA1c), redukciou BMI a obvodu pásu. 
Tento efekt výživového doplnku NOGLIC sa môže 
vysvetľovať buď ako jeho priamy účinok alebo 
ako fyziologický efekt pravidelného užívania 
NOGLICu pred jedlom, ktorý vyvoláva lepšiu 
kontrolu v kalorickom príjme pacientov, ktorí 
ho užívajú. 

NOGLIC A JEHO PRIAZNIVÝ  
VPLYV NA KRVNÉ TUKY

Pravidelné užívanie produktu NOGLIC pred 
jedlom prispelo u pacientov v tejto štúdii tiež  
k významnému poklesu celkového cholesterolu 
o 7 % a triglyceridov dokonca o 30 % oproti 
východiskovým hodnotám. 

NOGLIC Z POHĽADU BEZPEČNOSTI
Užívanie diabetes-špecifického výživovéh 

o doplnku NOGLIC počas trvania štúdie neviedlo  
u pacientov k štatisticky významnej zmene hod-
nôt systolického ani diastolického tlaku krvi, srd-
covej frekvencie, pričom sa vo vzorke skúmaných 
pacientov nevyskytla hypoglykemická príhoda.

 NOGLIC je jedinečný diabetes-špecifický vý-
živový doplnok, ktorý svojim zložením prispieva  
k vyrovnanej hladine krvného cukru. Je vhodný 
pre diabetikov 2. typu s nadváhou. Prospešný 
môže byť najmä pre diabetikov 2. typu, kto-
rí sa antidiabetickou liečbou snažia oddialiť 
potrebu inzulínu alebo znížiť dávky inzulínu. 
Pravidelné užívanie jednej tablety produktu 
NOGLIC 15 minút pred jedlom (ráno a večer) 
môže byť pre týchto pacientov prínosom. 

Výživový doplnok NOGLIC nenahrádza lieky, 
lekársku starostlivosť, ani pestrú stravu. Je preto 
dôležité, aby pacient dodržiaval liečebné odpo-
rúčania svojho lekára. 

Zdroj: Study evaluating the eficacy and safety of Noglic in reducing glycemia, Prof. Livia Pisciotta, Dr. Claudia Borrini, Internal Department, University of Genova

Parameter
Kontrola pri začatí 

štúdie
Kontrola na konci štúdie 

(12. týždeň)
P

BMI 26.4 ± 3.4 25.9 ± 3.3 < 0.0001

Obvod pása 96.6 ± 7.9 94.9 ± 8.1 < 0.0003

Glykémia na lačno 110.7 ± 17.1 106.9 ± 12.8 NS*

HbA1c 6.46 ± 0.57 6.18 ± 0.51 < 0.0003

Celkový cholesterol 224.2 ± 45.1 208.5 ± 44.0 < 0.02

HDL cholesterol 47.1 ± 8.1 46.8 ± 7.2 NS*

Trigliceridy 195.4 ± 140.3 136.5 ± 49.8 < 0.02

Systolický tlak 145.4 ± 18.5 140.2 ± 14.2 NS*

Diastolický tlak 80.6 ± 11.2 76.1 ± 9.2 NS*

Srdcová frekvencia 73.1 ± 8.4 71 ± 11.4 NS*

AST 20.0 ± 5.9 18.6 ± 4.5 < 0.05

ALT 24.2 ± 11.4 21.4 ± 8.6 NS*

Plazmový kreatinín 0.9 ± 0.2 0.9 ± 0.1 NS*

Analýza údajov pacientov v sledovanej štúdii s produktom NOGLIC
* Nevýznamný rozdiel

NORMOLIP 5 – ÚČINOK OVERENÝ  
V KLINICKEJ PRAXI

Cholesterol-špecifický výživový produkt 
NORMOLIP 5 predstavuje jedinečnú novin-
ku s obsahom fermentovanej červenej ryže 
(Monascus purpureus) a z nej výťažok mo-
nakolín K. Práve monakolín v dennej dávke 
10 mg obsiahnutej v jednej kapsuli produktu 
NORMOLIP 5 preukázal v klinickej štúdii vý-
znamný až 20% pokles celkového choleste-
rolu* a tiež 27% pokles LDL choresterolu* 
(tzv. “zlý cholesterol”) v priebehu 8 týždňov 
pri užívaní jednej kapsuly denne večer pred 
spaním.

*Open-label trial aimed at evaluating the efficacy and safety of 
Normolip 5 in lowering of LDL cholesterol. Di.M.I., Clinical Operative 
Unit of Internal Medicine 1, Dyslipidemias Outpatients Department, 
University of Genova      

NORMOLIP 5
cholesterol-špecifický  

výživový doplnok 
prispievajúci k poklesu 

cholesterolu

Kontrola 0, 
začiatok 

sledovania

Kontrola 1, 
koniec  

sledovania
P %  

zmena

Celkový 
cholestrol 7,36 ± 0,94 5,80 ± 0,64 <0,005 -20%

LDL  
cholesterol 5,08 ± 0,64 3,69 ± 0,53 <0,005 -27%

HDL  
Cholesterol 1,47 ± 0,41 1,48 ± 0,35 NS NS

Trigliceridy 1,65 ± 0,23 1,37 ± 0,33 NS NS

ce
lkový cholesterol

20%

   L

DL cholesterol

27%

DIABETOLÓGIA DIABETOLÓGIA
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BIOCOLLAGENIX beauty LIFT drink 
je nutrikozmetický doplnok s vysokým  
obsahom morského kolagénu, kyseliny  

hyalurónovej a ďalších prospešných látok, 
vhodný pre ženy, ktoré sa starajú  

o svoju pleť.

KOLAGÉN

Kolagén je prirodzenou súčasťou 
nášho tela. Poskytuje štrukturálnu 
podporu pokožke a iným tkanivám, 
ako sú naše kĺby, väzy a svaly. Existujú 
rôzne druhy kolagénu v našom tele. 
Kolagén typu 1 je to, čo dáva mladej, 
zdravej pokožke svoju silu, jemnosť  
a tón. Kolagén sa prirodzene vytvá-
ra počas nášho života. S vekom sa 
postupne znižuje tvorba nového ko-
lagénu. Práve zníženie schopnosti 
tvoriť kolagén typu 1 spôsobuje vrásky  
a prehĺbenú pokožku.

Kolagén
Kolagén je prirodzenou súčasťou nášho tela. Poskytuje štruktu-
rálnu podporu pokožke a iným tkanivám, ako sú naše kĺby, väzy  
a svaly. Existujú rôzne druhy kolagénu v našom tele. Kolagén typu 
1 je tým, čo dáva mladej, zdravej pokože svoju silu, jemnosť a tón. 
Kolagén typu 2 pomáha udržiavať kĺby a spojivové tkanivá silné, 
premazané a zdravé. Kolagén sa prirodzene vytvára počas nášho 
života. S vekom postupne klesá schopnosť produkcie kolagénu. 
Práve toto zníženie kolagénu typu 1 spôsobuje vrásky a prehĺbenú 
pokožku. 

Kyselina hyalurónová 
Kyselina hyalurónová je jednou z hlavných zložiek spojivového tka-
niva u ľudí. Vďaka svojej schopnosti absorbovať a udržiavať vodu 
je schopná udržať správnu úroveň vlhkosti v pokožke. To pomáha 
udržiavať pokožku mladú a zdravú. 

Resveratrol
Silný antioxidant s anti-aging vlastnosťami. Ide o rastlinnú látku, 
ktorá je známa svojimi vlastnosťami proti starnutiu. Resveratrol 
sa často extrahuje z hroznových šupiek a je základom mnohých 
priaznivých účinkov spojených s červeným vínom.

Vitamín C
Okrem mnohých procesov v tele prispieva vitamín C aj k tvorbe 
kolagénu, ktorý je dôležitý pre správnu funkciu pokožky. Navyše 
vďaka svojim antioxidačným vlastnostiam chráni bunky pred oxi-
dačným stresom. 

Čučoriedky
Antioxidant pre žiariacu pokožku. Čučoriedky sú bohaté na lát-
ky, ktoré zvyšujú pružnosť a prejasnenie pokožky tváre, bojujú 
proti starnutiu spevňovaním stien krvných ciev. Vďaka množstvu 
prospešných vlastností a terapeutických účinkov sú čučoriedky  
jedným z najlepších prírodných liekov na dosiahnutie mladšej pleti. 

Meď
Chráni pokožku pred oxidačným stresom. Meď je dôležitý stopový 
prvok, ktorý pomáha udržiavať funkčné spojivové tkanivá a opti-
málnu pigmentáciu pokožky a súčasne chráni bunky pred oxidač-
ným stresom. 

Zinok
Prispieva k zdravšej pleti. Zohráva dôležitú úlohu pri starostlivosti 
o pokožku a jej správnu funkciu. Okrem toho, zinok pomáha aj pri 
liečbe akné a prispieva k hojeniu rán. 

Časopis Cosmopolitan  
vo svo  jom vydaní z novem-
bra 2016 odporučil produkt  
BIOCOLLAGENIX beauty 
LIFT drink ako najlepšieho 
priateľa krásy pre svoje či-
tateľky (http://www.cosmo-
politan.it/bellezza/news/
a115718/novita-bellezza-no-
vembre-2016/)

KOLAGÉN
(5000 mg)

VITAMÍN C
(80 mg)

MEĎ
(0,5 mg)

KYSELINA
HYALURÓNOVÁ

(20 mg)

RESVERATROL
(50 mg)

ZINOK
(1,5 mg)

ČUČORIEDKY
(150 mg)

Prečítajte si o vlastnostiach zložiek obsiahnutých v BIOCOLLAGENIX beauty LIFT drink Výhody používania nutrikozmetického produktu  
BIOCOLLAGENIX beauty LIFT drink

BIOCOLLAGENIX beauty LIFT drink je nápoj s vysokým obsahom hlavnej zložky, 
ktorou je morský hydrolyzovaný kolagén. Vďaka hydrolyzácii kolagénu sa dosia-
hla jeho rýchla a efektívna absorbcia do organizmu. Následne sa zložky produk-
tu dostávajú malými krvnými cievkami (kapilárami) až do spodných vrstiev buniek 
edpidermy, koré sú tak lepšie vyživované. Tým sa zabezpečí výživa pokožky 
zvnútra, čo sa prejaví na jej lepšej pružnosti, vláčnosti a žiarivosti. 
 

Užívanie produktu BIOCOLLAGENIX beauty LIFT drink

Odporúčaný je 1 nápoj (30 ml) denne, ideálne pred spaním nalačno pre lepšie 
vstrebávanie. Na dosiahnutie optimálnej homogenity obsahu ho pred užitím 
pretrepte. 

Prvé zlepšenie vlastností pokožky by sa malo dostaviť už po 20 dňoch kúry. Po-
kožka by sa mala stať pružnejšou, hydratovanejšou a celkovo žiarivejšou.

Odporúčané prvotné ošetrenie pleti nutrikozmetickým produktom BIOCOLL-
AGENIX beauty LIFT drink je 1 až 2 mesiace. Následne by sa mala kúra opakovať 
3- až 4-krát za rok. 

Opakovanie kúry, ako aj dĺžka užívania, závisí od celkovej námahy a vlastností 
pokožky, preto odporúčame konzultáciu s odborným lekárom – dermatológom. 
V prípade potreby je možné produkt BIOCOLLAGENIX beauty LIFT drink užívať 
denne aj dlhodobo.

Produkt BIOCOLLAGENIX beauty LIFT drink prakticky neobsahuje cukor ani tuk 
(max do 0,5 %), jeho dlhodobé užívanie neprispieva k nárastu telesnej hmotnosti. 
Produkt neobsahuje glutén, je vhodný aj pre celiatikov.

Večer pred spaním doprajte svojej pleti mladší a žiarivejší vzhľad s nápojom 
BIOCOLLAGENIX.

BEAUTY STAROSTLIVOSŤ BEAUTY STAROSTLIVOSŤ

B E A U T Y  D R I N K  F O R M U L A

COLLAGENIX
B I O

Fe (železo) − 15 mg (prírod-
ného pôvodu, nie syntetizo-
vané)
Kyselina listová − 0,2 mg
Vitamín C − 65,5 mg 
Výťažok z rastliny Acerola − 
250 mg
Citrónová príchuť (bez kovo-
vej pachute)

Acerola 
– čerešňa z Karibiku s vysokým 
obsahom vitamínu C a fenolo-
vých antioxidantov, stimuluje 
imunitný systém, odstraňuje 
pocit únavy, používa sa v liečbe 
chudokrvnosti (anémie)*

*https://detoxtela.sk/acerola

• 1 × denne u detí  
a dospelých

• 2 × denne u tehotných žien
• už od 3. roku veku dieťaťa
• bez pridaného cukru,  

umelých farbív, laktózy,  
derivátov mlieka, bez lepku 
(glutén) 

• 24 kusov jedno razových  
nápojov v balení

• užívať po jedle na plný 
žalúdok

MELATONIN JUNIOR 
1 mg kvapky

Prispieva k upokojeniu a zaspávaniu dieťaťa.
Pomáha u detí prekonať príznaky choroby  
z prekonávania časových pásiem “jet lag”. 

•	 jednoduché	užívanie	podľa potreby
•	 odporúčaná	dávka	1 ml (25 kvapiek)
•	 vhodné	pre	deti	už	od 3 rokov veku

Príjemná príchuť bielej čokolády, neobsahuje 
alkohol, farbivá, laktózu, glutén, pridaný cukor.

Deti sú to najcennejšie, 
doprajte im pokoj a spánok.

Žiadajte v lekárni

FERROLIN C pocket drinks 
Prémiové železo prírodného pôvodu
pre deti, dospelých aj tehotné ženy

PEDIATRIA / GYNEKOLÓGIA
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OPÚCHAJÚCE, ŤAŽKÉ NOHY A OSLABENÁ ŽILOVÁ MIKROCIRKULÁCIA?

9 10

prináša klinicky overenú úľavu od syndrómu ťažkých nôh FRESH GÉL - efekt overený v klinickom skúšaní

Ráno a večer 
vmasírujte zdola  

nahor v oblasti lýtok  
a členkov až do úplného  

vstrebania gélu

16 ks  
jednorazových  

nápojov,  
1 x denne

Obsahuje: 
• troxerutín
• rutín
• escín
• Aloe Vera
• Ginko biloba
• Arnika
• mentol
• čučoriedkový extrakt
• Pupočník ázijský  

(Centella asiatica)
• Pagaštan konský

1 dávka drinku obsahuje: 
• troxerutín
• výťažok z Listnatca  

(Ruscus aculeatus)
• výťažok z červeného hrozna
• čučoriedkový extrakt
• výťažok z Pupočníka ázijského  

(Centella asiatica)
• extrakt z Jastrabníka a Brezy

UNIKÁTNA NOVINKA - nápoje, ktoré prispievajú k rýchlej úľave  
od syndrómu ťažkých nôh alebo hemoroidov

CITRÔNOVÁ PRÍCHUŤ

Účinnosť a znášanlivosť produktu ERBAVEN Fresh Gél bola klinicky testovaný navzorke žien vo veku  
od 18 do 60 rokov.

Pacientky aplikovali ERBAVEN Fresh Gél na nohy, osobitne v oblasti lýtiek a členkov po dobu 28 dní. 

Boli poučené, aby vmasírovali gél na nohy zdola smerom nahor. Počas doby sledovania sa zaznamenávali 
akékoľvek začervenania alebo opuchy v mieste použitia ako prejav zmien v mikrocirkulácii formou objektív-
nej optickej kapilaroskopie. Na konci sledovania pacientky samé subjektívne zhodnotili očakávaný prínos 
produktu ERBAVEN Fresh gél hodnotou na škále 0-10 (0 - minimálny prínos, 10 - maximálny prínos).

Hodnotenie zmien mikrocirkulácie u pacientiek sa vykonalo na začiatku testu, po 14 dňoch a následne  
ešte po 28 dňoch.

Výsledky klinického testovania produktu ERBAVEN Fresh Gél preukázali, že až 55% žien v skúšaní malo 
objektívne preukázané zlepšenie mikrocirkulácie nôh po 28 dňoch používania.

V individuálnom  
subjektívnom hodnotení 
produktu v priemere  
pacientky vyjadrili, že  
ERBAVEN Fresh gél  
dosiahol:
• 67% úspešnosť v znížení pocitu  

opuchu nôh

• 66% úspešnosť v znížení pocitu  
ťažkých nôh

• 76% úspešnosť vo “fresh”  
pocite nôh

• 66% úspešnosť v znížení pocitu  
únavy nôh

• 75% úspešnosť v pocite  
voňavých nôh


