
Úvod

Přípravek je schválen min. zdravotnictví (HEM-
350-5.8.99/28966/5). Náleží do kategorie volně

prodejných potravinových doplňků a působí
zcela přirozeně v souladu s přírodou. Nejsou

u něj známy žádné vedlejší účinky a kon-
traindikace. Naopak byly často zazname-

nány podpůrné účinky při léčbě mnoha
rozličných, zde neuváděných potíží.
Proto následující doporučené dávková-
ní neberte dogmaticky, ale naslou-
chejte potřebám svého těla.

Doporučujeme posílit účinky
přípravkem .

a další naše
přípravky prodává firma KLAS for-
mou MLM (víceúrovňový prodej) pro-
střednictvím svých distributorů.
Obdržíte je od nich za stejné ceny.
Budeteli se chtít zapojit do naší struk-
tury, obraťte se na Vám známého dis-
tributora nebo přímo na nás.
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Spektrum účinků přípravku je
mnohem širší. Blíže se o nich
dozvíte z jiných informací k lát-
kám popsaným v úvodu, zejména
k vit. E a nenasyceným mastným
kyselinám, jichž je náš

nejvýhodnějším zdrojem.
KLÍČKOVÝ

OLEJ

Přípravek je potravina určena pro
zvláštní výživu. Nemá status léku a nena-
hrazuje odbornou péči.

Všestranně prodlužuje
mládí, zejména
díky účinkům vit. E.

Chrání buňky před
volnými radikály.

Užíváním přípravku tedy nejen
zpomalíte tvorbu vrásek,

ale i omezíte vznik rakoviny .1

Posiluje
nervový
systém

a schopnost
koncentrace.

Zvyšuje
odolnost

proti stresu.

Tlumí strach
a otupělost.

Pomáhá při nemocech
nervosvalového původu,

epilepsii, skleróze multiplex, slabostech
svalů,  mozkové obrně apod.

Usnadňuje hubnutí.
Napomáhá spalování

nasycených tuků.

Podílí se na snižování
nebezpečné hladiny

cholesterolu
a vysokého

krevního tlaku.

Omezuje tvorbu
zákeřných sraženin na

stěnách arterií.
Může tak zabránit srdečnímu

infarktu nebo mozkové mrtvici.

Napravuje
srdeční rytmus

a vůbec
všeobecně

pomáhá srdci.

Ulevuje od zánětlivých
bolestí kloubů.
Zlepšuje také hybnost.

Vylepšuje stav vlasů  a pleti. Nastávajícím maminkám snižuje
riziko potratu a nedonošení dítěte.

Užívání
Dle potřeby 1 až 6 kapslí denně. Užíváme k jídlu nebo nalačno.
V případě poškozené pokožky je výhodná i aplikace přímo na kůži.
Přípravek lze užívat nepřetržitě.

Neužívejte společně se železem v anorganické
formě  dodržujte odstup nejméně 6 hodin.

(Doporučujeme však zařazovat cca
týdenní přestávky.)

Hlavní účinky Výrazně zvyšuje fyzickou výkonnost a vytrvalost.
Přirozeně dodává energii a sílu, aniž by odčerpával „železné zásoby“

organismu, jak to činí mnohé povzbuzující přípravky.

Váš dodavatel:

doplněk stravy

Dovolujeme si Vám nabídnout další čistě přírodní přípravek firmy KLAS. Je to
potravinový doplněk z klíčkového oleje v bio kvalitě, obohacený vitaminy.

Rodící se život je vždy fascinující  první div světa. Za symbol tohoto zrodu považujeme
obilný klíček. Toto přirovnání si rozhodně zaslouží. Malinký obilný klíček je kupodivu připra-
ven podepřít nový život vším potřebným. Sám o sobě především

Již tak mimořádně vysoký obsah životo-
dárných látek se násobí v jeho oleji, ve kterém řada uvedených látek dosahuje největší koncentrace.

Díky konzumaci obilí (nejrozšířenější potraviny) doprovázely uvedené látky člověka celé věky a spo-
luutvářely tak jeho tělesnou výbavu. Jakýkoliv jejich nedostatek tedy závažně poškozuje náš organismus.
Dnešní „civilizovaná“ strava bohužel obsahuje tyto látky v nedostatečném množství. Naším přípravkem
se tedy snažíme o návrat k přirozenému zdraví.

je vydatným přírodním zdro-
jem vitaminů B a E, nenasycených mastných kyselin (vit. F), mnoha minerálů, stopo-
vých prvků, bílkovin, estrogenu, octacosanolu atd.
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