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Jedná se vždy o přípravky nemající status léků. Jsou to tedy doplňky stravy
určené k volnému prodeji. (Všechny přípravky jsou atestovány.)

Naše firma distribuuje zatím tyto již osvědčené přípravky LKVB (har-
monizátor metabolismu a „spalovač tuku“),

(extra silné enzymy), A („čistič střev“), Č
P , a

Informace
nebo letáčky k našim dalším přípravkům si vy-žádejte u Vašeho

dodavatele nebo přímo u firmy KLAS.

Např. kontaminovaná voda, vzduch a strava, všudy-
přítomná záření nebo vzrůstající nároky a stres v běž-
ném životě.

Jinak dochází ke stálým infekcím, trvalé únavě,
předčasnému stárnutí, rakovině...

Jistě jste už slyšeli, že se PABA s úspěchem
používá k ochraně před škodlivým slunečním záře-
ním, popřípadě, že herečky z Hollywoodu ji užívají
proti vráskám. Ovšem její účinek na pokožku je
opravdu blahodárný a všestranný.

Máte nohy plné krvavých žilek? Snadno se
Vám dělají modřiny, trápí Vás hemeroidy a krvácejí-
cí dásně? Pak začněte přijímat větší množství
bioflavonoidů. Zpevňují totiž kapiláry a udržují je
propustné. Nejvíc jich najdete v dužině citrusových
plodů, ale taky v šípcích, třešních, meruňkách a hl.
v černém rybízu.

Mangan je typickým představitelem těch
stopových prvků, které se v důsledku vyčerpání
půd zemědělskou stávají deficitní.
Rozšířený nedostatek manganu je závažný.
Mangan má totiž v lidském organismu mnoho
úkolů: zodpovídá za dobré vstřebávání živin,
využití některých vitaminů, správný růst kostí a čin-
nost slinivky břišní, podílí se na tvorbě tyroxinu -
hormonu štítné žlázy (viz LKVB ), brání vzniku
cukrovky, zvyšuje naši obranyschopnost proti
virům i nádorům aj.

Víte, že kyseliny nukleové brání před dege-
nerací buněk a dokonce mohou degenerované
buňky omladit. Dr. B. S. Fank, autor publikace

tvrdí, že díky
přísunu nukleových kyselin může každý vypa-
dat až o dvanáct let mladší.
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SUPER BROMELAIN + PAPAIN
CIDOPHILUS

QUATRO KLAS
SUPER

Léčbou pomocí nukleových kyselin proti stárnutí
a degenerativním nemocem

ESNEK A
ETRŽEL K a (extrakt pro
ochranu a očistu organizmu), které jsou české výroby.

„kultivací“

„
“

LÍČKOVÝ OLEJ S VITAMINY BETAVITAL

Jedná se o doplněk stravy určený k vol-
nému prodeji. Přípravek je schválen min.
zdravotnictví (HEM-350-17.1.03-1712).

Užívání
Užíváme 1 tabletu denně.
Postrádáte-li snad větší množství Vašeho oblíbeného prvku, uvědomte si, že se vše do
jediné tablety nevejde a nezapomeňte přitom na požadavek co největší synergie.

Hlavní účinky
Beta karoten (2,95 mg)

posiluje zrak, buňky,
sliznice, léčí pokožku

Vitamin D (0,01 mg)
pomáhá vstřebávat vápník,
léčí bolesti kloubů a páteře

Vitamin C (100 mg)
posiluje odolnost

proti infekcím,
povzbuzuje

Vitamin E (10 mg)
zabraňuje kř. žilám,

vráskám, protirakovinný

Vitamin B1 (10 mg)
zlepšuje funkci jater a srdce,

podporuje optimismus a paměť

Vitamin B2
(10 mg)

zabraňuje maštění
vlasů a pokožky

Vitamin B3
(25 mg)

posiluje funkci cév a žil,
odstraňuje bolesti hlavy

Kys. pantotenová
- vit. B5 (10 mg)
vyrovnává cholesterol,
léčí artrózu a alergii,

povzbuzuje

Vitamin B6
(10 mg)

napomáhá  hubnutí
(viz LKVB )6

Vitamin B12 (0,01 mg)
rozmnožuje čer. krvinky,

zrychluje reflexy, podporuje růst

PABA5

(10 mg)

Kys. listová
(0,1 mg)

rozmn. čer. krvinky,
nezbytná v těhotenstvíBiotin (0,01 mg)

posiluje vlasy, nehty,
pleť i pokožku Cholin

(25 mg)
čistí játra

Inositol (25 mg)
podporuje mozkovou činnost,

léčí lupénku

Bioflavonoiody6

(10 mg)

Rutin (10 mg)
pomáhá při křeč. žilách,

hemeroidech, krvácej. dásních...

Kys. glutamová (10 mg)
snižuje únavu a chuť na sladké

Papain (10 mg)
podporuje trávení

a hubnutí

extrakt šípku (10 mg)
viz vitamin C a Bioflavonoidy

Vápník (125 mg)
zabraňuje měknutí kostí,
osteoporóze a artritidě

Hořčík
(78 mg)
uvolňuje
napětí

Měď (0,2 mg)
pomáhá tvořit

kolagen a elastin

Mangan7

(1 mg)

Zinek (1 mg)
prevence proti hypertrofii

prostaty a hluchotě, léčí pokožku

Kelp (20 mg)
pokladnice vitaminů
a minerálů z moře

Bromelain
(10 mg)
náhrada
antibiotik

Kys.
nukleová8

(2 mg)

Lecitin (1,5 mg)
snižuje nadváhu

a cholesterol (viz ),
podporuje mozek
(viz Quatro KLAS )

LKVB6

Draslík
(1,8 mg)

snižuje
krev. tlak

Železo
(2 mg)
přináší tělu
kyslík
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Váš dodavatel:

Jako další z přípravků námi distribuovaných for-
mou MLM si Vám dovolujeme nabídnout výrobek s exce-

lentním složením důležitých biologicky aktivních látek od fy Trophic.
Všechny přípravky této firmy patří mezi produkty nejvyšší kvality. Jsou vyráběny

v nedotčeném prostředí kanadského Pentictonu a na jejich vývoji se podílí řada vědců
i citlivců využívajících špičkových laboratoří (světoznámé Albion Laboratories). Usilují
o to, aby byly tyto přípravky co nejblíže přírodě.

Můžeme otevřeně říci, že odvedli dobrou práci i při vývoji tohoto přípravku. Kamenem
úrazu obdobných vícesložkových výrobků bývá: jednotlivých látek
(tzv. synergie) a (skutečná využitelnost organismem). I v těchto ohle-
dech je tato početná kombinace vitaminů, minerálů a enzymů sladěna na samotnou hranici
současných možností. Fy Trophic např. patří mezi průkopníky v používání chelátové vazby.
Využitelnost některých prvků tělem se i zněkolikanásobí, jsou-li citlivě spojeny s jinou látkou
(např. aminokyselinami) a tím je zcela napodoben přírodní proces.

Bohužel, dnes nebudou ani tito lidé uchráněni před nedostatkem některých nezbytných látek. Za
posledních cca 20 let nastaly závažné změny: tak, že pří-
tomnost některých žádoucích prvků v nich je nedostatečná. (Potraviny proto již neobsahují tolik
potřebných látek jako před léty.) vyžaduje podstatně větší přísun
ochranných látek, má-li si tělo uchovat nezbytnou adaptabilitu .
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1. vzájemná součinnost
2. jejich vstřebatelnost

1. Zemědělské půdy jsou vyčerpány

2. Zhoršené životní prostředí

Je však nutné doplňovat stravu i u lidí, kteří jedí pestře s dostatkem ovoce a zeleniny?

doplněk stravy

Pavel Štěpka
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