
Minőség, legjobb árak, hatalmas választék, olcsó vagy ingyenes szállítás !

Az  iHerb.com 7 éve piacvezető  világviszonylatban
internetes kiskereskedelmi áruház vitaminok és étrendkiegészítők kategóriában  !

2008     2009    2010    2011  után 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben is:
Legtöbb szavazat ONLINE KIEGÉSZÍTŐK kiskereskedelmi kategóriában

A ConsumerLab.com fogyasztói elégedettségi felmérés alapján

Az iHerb Inc egy megbízható, nagy tapasztalattal rendelkező amerikai cég, amely 
már több mint 1996 óta folytat internetes kereskedelmet. 600 márka 40ezer 

termékét árulják a világ minden tájára történő csomagküldés útján. A cég az itthon 
megszokottakhoz képest jelentősen kedvezőbb áron kínálja a minőségi 

vitaminokat, táplálék-kiegészítőket, organikus szépségápolási termékeket, stb.. Az 
iHerb Inc több mint 180 országba szállít, naponta több mint 20ezer csomagot 

adnak fel, ezért a gyártóktól óriási mennyiségeket vásárolnak, így az árakat 
alacsonyan tudják tartani. Ez az oka a kedvező áraknak, alacsony szállítási 

költségeknek, és a folyamatos akcióknak.

Érdemes a Global Mail szállítási módot választani, ez a legolcsóbb + ez áfamentesen fog érkezni 37 EURO-ig, míg a 
másik kettő nem mindig ! A gyakorlat sokáig azt mutatta, hogy kb. 80$-ig áfamentes, és ez még a mai napig is előfordul, 

DE aki 100%-ra akar menni az ne menjen 37 Euro fölé, mivel a 10 Euró alatti vámtételt nem szedik be a törvényben 
előírtaknak megfelelően, és 10 Euró 37 Eurónak a 27 %-a.! A dobozon a szállítási költség nélküli ár szerepel 

(SUBtotál), tehát ez legyen max. 37 Euro, ami jelenleg 39-40$ ! Általában 6-12 nap alatt érkezik a csomag! Fizetés 
kártyával történik, a postás házhoz hozza, de már nem kell neki fizetni semmit. Csak átveszed és boldog vagy! 

Sok esetben  FREE szállítás van a Life Extension, a California Gold Nutrition és Dr. Best termékekre ! 
SŐT majdnem mindig FREE vagy 1-2$ lesz, amennyiben a fenti 3 márkából minimum 1 termék van a kosárban ! 

 Shipping Saver   jelölést raktam a SZÁLLÍTÁSI DÍJ CSÖKKENTŐ termékekhez ! 

HŰSÉG kedvezmény: Minden rendelésed értékének 5%-át felhasználhatod a köv. rendelésnél 60 napig ! 

Első iHerbes vásárlók 5 $ kedvezményt kapnak a SAVE2017 kód használatával ! 

További kedvezmények, NAPI és HETI AKCIÓK  a  SPECIALS  menüpontban ! +  L  APOZHATÓ   B  ANNEREK   
formájában, melyekre kattintva találjuk a részleteket ! 

"...nincs az élő szervezetnek az a megbetegedése, ami ne lenne visszavezethető valamely mikroelemek hiányára..."
 (a kétszeres Nobel-díjas Dr. Linus Pauling) 

Az általam kiválasztott LEGJOBB ÁR/ÉRTÉK aránmyú készítmények kategóriánként:

É T R E N D K I E G É S Z Í T Ő K

MULTIVITAMIN  &  MULTIMINERAL 
Vitaminok és ásványi anyagok nélkül a szervezet nem képes feldolgozni, illetve energiává átalakítani a fehérjéket, a 
szénhidrátokat és a zsírokat. Vitaminok és ásványi anyagok nélkül szervezetünk és vele együtt természetesen mi is 

valósággal "éhen halnánk". A nem kielégítő vitamin bevitel oka az egysíkú táplálkozás, a különböző élvezeti cikkek 
(cigaretta, alkohol, kávé, drogok), a finomított élelmiszeripari termékek részarányának növekedése, valamint a tartósítási 
eljárások, a tárolás, az ételkészítés során keletkezett vitaminveszteség. Ételeink tápanyagtartalma harmada az 50 évvel 
korábbiaknak. Szervezetünk hiányos vitamin és ásványi anyag készletét ételből nem tudjuk visszapótolni. Ahhoz óriási 

mennyiségű táplálékot kellene elfogyasztanunk. Segítségünkre lehetnek a táplálék kiegészítők, amelyek koncentrált 
formában tartalmazzák a szükséges hatóanyagokat.

 
Az átlagost messze meghaladó hatékonyságú, minőségű multivitamin és aminosav-

$15.00 

Life Extension, Two-Per-Day Tablets, High Potency Multivitamin & Mineral Supplement, 
120 Tablets   Shipping Saver     NAPONTA: min. 3 x fél tab, max. 3 x egész tab 

http://www.consumerlab.com/news/Merchants_Rated_Highest_by_Dietary_Supplement_Consumers/1_23_2008/
http://hu.iherb.com/Life-Extension-Two-Per-Day-Tablets-120-Tablets/71780/?rcode=lik247
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http://hu.iherb.com/specials/?rcode=lik247
http://hu.iherb.com/c/Doctor-s-Best/?rcode=lik247
http://hu.iherb.com/c/california-gold-nutrition/?rcode=lik247
http://hu.iherb.com/c/life-extension/?rcode=lik247
http://www.consumerlab.com/news/Top-rated%20Vitamin%20and%20Supplement%20Brands%20and%20Merchants%20on%20Satisfaction/02_12_2014/
http://www.consumerlab.com/news/Supplement_Users_Survey_Ratings/2_1_2011/
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http://www.consumerlab.com/news/Merchants_Rated_Highest_by_Dietary_Supplement_Consumers/2_3_2009/
http://www.iherb.com/Life-Extension-Two-Per-Day-Tablets-120-Tablets/62215


kelát ásványi anyag komplex(cink, szelén, króm, bór, molibdén) + részben koenzimes aktív B-
vitaminok + jóféle B12 + Folsav helyett Folát + nem csak sima alfa hanem vegyes Tokoferol  + 
Alfa-liponsav + Likopin + Lutein + Zeaxanthin + Apigenin... Mindez ajándék áron !

 

a legjobb multi, de hol a sok csillag + dicséret? - egyszerűen csak arról van szó hogy a 
világ legprofibb multiját a Life Extension Foundation kb. félévente továbbfejleszti, 
ezáltal mindig egy új kerül ki a honlapra...íme egy régebbi:  180     Vélemény  

MAGNÉZIUM 
 / az élet fénye /

A Magnézium kritikus tápanyag, a vizsgálatok azt igazolják, hogy az egészséges magnéziumszint helyreállítása a 
kardiovaszkuláris betegségek kockázatát 40%-kal, a hirtelen szívhalált 77%-kal, a rákot 50%-kal és az bármilyen 
okból bekövetkező halálozást 40%-kal csökkenti le. A szervezet magnéziumszintje azonnal csökken stressz, bizonyos 

betegségek vagy gyógyszerek, illetve intenzív fizikai munka, sport, várandósság, fokozott izzadás hatására. 
Sejtképződés Magnézium jelenléte nélkül nem létezik, nélküle működésünk teljesen felborul. Ott van az agy, a szív, 

csontvelő, a belek, a máj, a vese, a hasnyálmirigy, az epe, az izom és az idegrendszer működésénél. A nemzőszervi 
mirigyek, a csecsemőmirigy és timuszmirigy működése teljesen felborul nélküle. A magnézium több mint 300 enzim (pl. 
több zsírbontó enzim termelődik) működését aktiválja, hogy segítse a vitaminok, az ásványok és a hormonok felvételét és 
feldolgozását. A megfelelő magnézium bevitel csökkenti az inzulin rezisztenciát és más anyagcsere-problémákat. Ez az 
ásványi anyag létfontosságú minden energiát igénylő folyamathoz: sejtépítéshez és regenerációhoz (fehérje szintézis), a 

sejthártya integritásának megőrzéséhez, az idegsejtek jelátviteli képességéhez, az izom beidegzéséhez. Továbbá 
hormontermeléshez, az érfalak tónusának megőrzéséhez, valamint a köztes anyagcseréhez. Segít csökkenteni a 

homocisztein szintet, ami csökkenti a stroke kockázatát, a szívbetegségek, a rák, a Parkinson-kór, Alzheimer-kór, és 
számos degeneratív betegségek kialakulását. Alacsony szintje hajlamosíthat: fáradtság, izgulékonyság, ingerlékenység, 

izomgörcsök, magas vérnyomás, vesekő, álmatlanság, PMS, menstruációs görcsök, székrekedés, asztma, időszakos 
sántítás, fibromyalgia, migrén, csontritkulás, depresszió, szemhélyremegés, fülzúgás, fertőzések, szervek meszesedése.

A magnézium csökkenti az alumínium, kadmium, arzén, ólom felszívódását, valamint közvetlen mérgező hatását.
Hogy miért a Magnézium pótlása a fontosabb, és miért nem a Kálcium?

A magnéziumot sokkal nehezebben szívja fel a szervezetünk ételből, mint a kalciumot. Az egyetlen időszak, a gyermek 
növekedésének időszaka, 18 éves korig, amikor valóban szükség van a kálcium pótlásra. Ezt követően csökkenteni kell a 
kálcium bevitelét. Sokkal több figyelmet kell fordítani a magnéziumra, amely sok minden hasznos tulajdonsága mellett 

segíti a szervezetben levő kálcium szabályozását. A magnézium befolyásolja és szabályozza az arányt. Ha elégtelen 
mennyiségű a magnézium, akkor a kálcium koncentrációja nagyon magas a sejtekben, és azoknak folyamatosan ki kell 

szivattyúzni a túlzott mennyiségű sejtkálciumot, hogy fenntartsák a megfelelő arányt. Kutatási eredmények alapján a sejtek 
teljes energiájuk 30%-át a pumpálásra fordítják, ezért érzi mindig fáradtnak magát, ha magnéziumhiánya van. Ha a 

kálciumbevitelt hosszabbtávon - éveken keresztül - nem szabályozza magnéziummal, lerakódások keletkeznek a 
szövetekben, izületekben. A csontok egészsége pedig sokkal inkább függ a bevitt Magnézium, K vitamin, és D vitamin 

mennyiségétől, mint a kalciumtól.  
Részlet  Dr. Carolyn Dean  A Magnézium csoda  című könyvéből : Katt

A kalcium veszélyeiről: 1.  2.  3.   
Magnézium nélkül a D-vitamin nem hasznosul

Dr. Mark Sircus: A magnéziumhiány tünetei és diagnózisa
Magnézium- A hiányzó láncszem az egészséges szívhez

$16.50 

Life Extension, Two-Per-Day Capsules, High Potency Multivitamin & Mineral Supplement, 
120 Capsules   Shipping Saver 

$10.11 

Healthy Origins, Fully Reacted Magnesium Bisglycinate Chelate (227 g)  

 Felülmúlhatatlan minőségű (Fully Reacted) MAGNÉZIUM-GLICINÁT, hihetetlen 
ár/értékben! A legjobban hasznosuló magnézium forma, a GLICIN pedig még számtalan 
módon emeli a termék kíválóságát ! Viszont az íze több mint necces...valamilyen savat 
(aszkorbinsav, almaecet, citromlé, borkősav, almasav) kell hozzákeverni a vízbe, vagy 
valamilyen ízes folyadékba rakni. 

$6.85 

Nature's Life, Magnesium Malate, 1,300 mg, 100 Tablets  MAGNÉZIUM-MALÁT a 
magnézium bevitelének egyik legjobb formája. Könnyen felszívódik, és mivel az almasav a 
szervezet központi energiatermelő folyamatának, a Szent-Györgyi-Krebs ciklusnak központi 
szubsztrátja, szervezetünk ENERGIA ellátását is jelentõsen javítja. Valamint a malát/malic 
acid/almasav hatékony méregtelenítő ami az Alzheimer- és a Parkinson-kórt okozó 
ALUMINIUMot illeti, kelátot képez vele, ezáltal megakadályozza a nemkívánatos 
felhalmozódását. + hatékony fibromyalgia esetén !
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C - VITAMIN  +  Bioflavonoidok
C-vitamin  hiány:  vírus- és baktériumfertőzések, gyakori megfázások/torokgyulladás, nyálkahártya-gyulladások, 

fogínygyulladás és vérzés, ízületi gyulladás, csökkent vitalitás, mentális jólét megromlása(mogorvaság, zárkózottság, 
depresszió, ideggyöngeség, koncentrációs nehézségek), száraz töredezett haj, pikkelyes bőr, csont- és izomfájdalmak, 
fertőzésekkel szembeni érzékenység, túlsúly, hisztaminintolerancia, szénanátha, asztma, érszűkület, visszér, aranyér 
problémák, ekcéma, lassú sebgyógyulás, ráncosodás, hajhullás, látás zavarok, szürkehályog, cukor utáni sóvárgás, 

cukorbetegség, tüdőtágulás.
Az alacsony C-vitamin-szintről kimutatták, hogy növeli a magas vérnyomás, érelmeszesedés, stroke, daganatos 

betegségek, epehólyag-betegségek kockázatát.
Az m1- műsorán a  Megoldások Magazinjában a Vitamin kontra téli gyümölcs riportban a Magyarországon kapható 

legnépszerűbb gyümölcsök vitamin tartalmát vizsgálták, laboratóriumi körülmények között. Az eredmény érdekes volt. 
Az almában, körtében, banánban NEM volt kimutatható a C-vitamin, a mandarinban, narancsban, citromban már igen. 1 
kg-ot vizsgáltak minden esetben. 1 kg citromban, amiről köztudott (rosszul) hogy sok benne a C-vitamin, 250 mg volt 

(1kg-ban!). A mandarinban ugyanennyi. 

 

 

$3.47

Thompson, Rutin, 500 mg, 60 Tablets      30g Rutin. 
Tiszta formájában először Szent-Györgyi Albert izolálta, keresve azt a faktort, ami a C-
vitaminnal együtt fordul elő és annak hatását támogatja. Gátolja a kollagén lebomlását, erősítik 
az érfalakat, támogatja a szem egészségét.

$5.99 

21st Century Health Care, C-500, 250 Tablets  Jobb választás mint az 1000mg-osok, 
mert ezerből kb. 350mg hasznosul, 500ból pedig kb. 300mg, tehát jobb az ár/értéke ! 
  125g C-vitamin

$11.24

Now Foods, C-500 Complex, 250 Tablets
 125g C-vitamin + 25 g Bioflavonoid komplex + 25g Acerola + 25g 
Csipkebogyó + 2.5g Rutin

$3.26 

Thompson, C1000 mg, 60 Capsules  60g C-vitamin + 0.9g Bioflavonoid
(1000 mg C-vitamin /aszkorbinsav/ + 15 mg Természetes Flavonoid Complex: 
Lemon, Rutin, Heszperidin, Quercetin) 

$16.88 

Doctor's Best, High Absorption Magnesium, 100% Chelated, 240 Tablets 

 Az iHerb és a világ legnépszerűbb MEGNÉZIUM terméke ! 

 Felülmúlhatatlan minőségű (Fully Reacted) MAGNÉZIUM-GLICINÁT / LIZINÁT 
KELÁT ! Azt a minőséget hozza mint a fenti por, és kisebb méretű tabletták mint a fenti 
almasavas, mert ez csak 100mg magnézium tablettánként, pici LIZINnel, és nem kevés 
GLICINnel ! 

 Shipping Saver 

$20.62 

NutriBiotic, Ascorbic Acid with Antioxidant Bioflavonoids, Crystalline Powder, 16 oz (454 g) 

 360g C-vitamin + 90g Bioflavonoid komplex (heszperidin; eriocitrin; naringin és 
naringenin; flavonolok, fiavonok, és más fenolos vegyületek.)
 Shipping Saver 

$8.43

Now Foods, Magnesium Citrate Pure Powder (227 g)  inkább a másik 3, de gondoltam legyen 
egy citrátos is, mert ezt sokan ismerik + ez a legolcsóbb, viszont kevésbé hatékony (az oxidnál 
és karbonátnál sokkal jobban) és hashajtó lehet bizonyos mennyiség felett egyénfüggő módon

$8.97

Nature's Life, Bioflavonoids , 1,000 mg, 100 Tablets 

Lemon bioflavonoid komplex, Heszperidin, Rutin

http://hu.iherb.com/pr/Nature-s-Life-Bioflavonoids-1-000-mg-100-Tablets/24044/?rcode=LIK247
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http://www.iherb.com/Thompson-Rutin-500-mg-60-Tablets/9463
http://hu.iherb.com/pr/Nature-s-Life-Bioflavonoids-1-000-mg-100-Tablets/24044


PureWay-C      <= Egy tanulmány egészséges felnőtteknél úgy találta, hogy a szérum C-vitamin szint 
NEM KÜLÖNBÖZÖTT , amikor egyetlen orális dózis (1 gramm) PureWay-C ® vagy aszkorbinsav 
esetén (PubMed)     . 
Ester C      <= Egy tanulmány a C-vitamin biológiai hozzáférhetőség (nyolc nő és egy férfi) NEM 
TALÁLTAK KÜLÖNBSÉGET Ester-C ® és a kereskedelemben kapható aszkorbinsav tabletták 
között a felszívódás és a vizelettel történő kiválasztás tekintetében (R).  
Ascorbyl Palmitate      <=  Az aszkorbil-palmitát védő hatását a sejtmembránokon csak kémcsőben 
igazolták. Aszkorbil-palmitát orálisan valószínűleg nem eredményez semmilyen jelentős beépülést, 
mert bomlik szét az emberi emésztőrendszerben, mielőtt felszívódna  (R).  
Time Release     (nyújtott, retard)    <=  Míg a biohasznosulása aszkorbinsav megegyező függetlenül 
attól, hogy a por, rágótabletta, vagy nem rágható tabletták, a biológiai hozzáférhetősége lassú 
felszabadulású készítmények kevésbé biztos:  (PubMed) , (PubMed) , (PubMed) 

D3 - VITAMIN 
Ennek a tápanyagnak azért van ennyire szerteágazó hatása - mondja Dr. Cannell - mert több mint 2000 gént céloz meg, a 

humán genom 10 százalékát.
Hiánya számos betegség kialakulásához vezethet, mert testünk szinte minden sejtje rendelkezik D-vitamin receptorokkal. 
Egy fantasztikus anyag működik a szervezetünkben. Amerikai kutatók mester hormonnak nevezték el. Segít a vérnyomás, 
a csontsűrűség, a hangulat, a viselkedés, izomerő szabályozásában, a haj növekedésé  ben  , az immunrendszer működésé  ben  .  

Az izomműködés lényegesen javul a D-vitamin hatására, mert a mitokondriumok – a sejtek "erőműveinek" – 
aktivitását serkenti – állapította meg a Newcastle Egyetem kutatócsoportja.

Ha hiány van belőle, könnyebben lerakódik a zsír, és nehezebben megy a fogyás. A D-vitamin-hiány erősíti az 
éhségérzetet és akadályozza a zsírégetést. 

Minden második magyar nyáron is D-vitamin hiányos 
60 képben a D-vitaminról

A szájon át bevitt D-vitamin biztonságosságának 21. századi értékelése
D vitamin és influenza

A D vitamin helyes adagolásáról 
A recent eight-year study of 3,258 men and women indicates that the higher the blood level of Vitamin D, the less is the 

chance of dying from heart disease - and the less the chance of dying from a number of other diseases as well. 

A D-vitamin pótlás biztonságos, mert több olyan mechanizmus is van a szervezetben, ami megelőzi a túlzott 
felhalmozódást.

K2  vitamin
Védelem az érelmeszesedés, a csontritkulás, a rák és az öregedés ellen...

Az életmentő K-vitamin
A K1 vitamin a véralvadásban meghatározó, a K2 -nek pedig ilyen hatását nem találták, ezért sokáig hasznavehetetlen 

$13.61

Healthy Origins, Vitamin D3, 5,000 IU, 540 Softgels 
 1.4 Ft / EZER NE,  5ezer NE / db

$14.10 

Healthy Origins, Vitamin D3, 10,000 IU, 360 Softgels 

 1.1 Ft / EZER NE,  10ezer NE / db

$20.76 

Bluebonnet Nutrition, Liquid Vitamin D3 Drops, Natural Citrus Flavor, 5,000 IU, (30 ml)   ne 
folyadékba csepegtessük, hanem közvetlen az ételre vagy szájba vagy kiskanálra, ugyanis nem 
vízoldékony, így ha folyadékba cseppentjük, a hatóanyag egy része a pohár falára fog 
kicsapódni.   1.3 Ft / EZER NE,  5ezer NE / csepp
Shipping Saver 

$6.81 

Now Foods, Liquid Vitamin D-3, Extra Strength, 1,000 IU, (30 ml)  ne folyadékba 
csepegtessük, hanem közvetlen az ételre vagy szájba vagy kiskanálra, ugyanis nem 
vízoldékony, így ha folyadékba cseppentjük, a hatóanyag egy része a pohár falára fog 
kicsapódni.    1.8 Ft / EZER NE,  1ezer NE / csepp

http://www.tenyek-tevhitek.hu/eletmento-k-vitamin.htm
http://www.tenyek-tevhitek.hu/csaktagoknak/k-vitamin-csontritkulas-szivbetegseg-rak.php
http://hu.iherb.com/pr/Now-Foods-Liquid-Vitamin-D-3-Extra-Strength-1-000-IU-1-fl-oz-30-ml/47291/?rcode=lik247
http://www.iherb.com/Healthy-Origins-Vitamin-D3-5-000-IU-540-Softgels/55823/?rcode=LIK247
http://hu.iherb.com/pr/Bluebonnet-Nutrition-Liquid-Vitamin-D3-Drops-Natural-Citrus-Flavor-5-000-IU-1-fl-oz-30-ml/53034/?rcode=lik247
http://hu.iherb.com/Healthy-Origins-Vitamin-D3-10-000-IU-360-Softgels/21298/?rcode=lik247
http://www.tenyek-tevhitek.hu/d-vitamin-adagolas.htm
http://www.tenyek-tevhitek.hu/d-vitamin-es-influenza.htm
http://www.tenyek-tevhitek.hu/d-vitamin-fontossaga-a-21-szazadban.htm
http://www.tenyek-tevhitek.hu/d-vitamin-szerteagazo-hatasai.htm
http://semmelweis.hu/hirek/2012/06/27/minden-masodik-magyar-nyaron-is-d-vitamin-hianyos/
http://richpoi.com/cikkek/eletmod/a-rak-osi-ellenszere.html
http://richpoi.com/cikkek/eletmod/a-rak-osi-ellenszere.html
http://richpoi.com/cikkek/eletmod/a-rak-osi-ellenszere.html
http://richpoi.com/cikkek/eletmod/a-rak-osi-ellenszere.html
http://richpoi.com/cikkek/eletmod/a-rak-osi-ellenszere.html
http://richpoi.com/cikkek/eletmod/a-rak-osi-ellenszere.html
http://richpoi.com/cikkek/eletmod/a-rak-osi-ellenszere.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15380894
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9076405
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7069582
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7069582
http://hu.iherb.com/Vitamin-C-Time-Release
http://lib.store.yahoo.net/lib/yhst-65052264226661/cf007.pdf
http://hu.iherb.com/Vitamin-C-Ascorbyl-Palmitate-C-Ester
http://www.andjrnl.org/article/0002-8223(94)91950-X/abstract
http://hu.iherb.com/Vitamin-C-Ester-C
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18971870?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=7
http://lpi.oregonstate.edu/mic/glossary#serum
http://hu.iherb.com/PureWay-C
http://hu.iherb.com/Healthy-Origins-Vitamin-D3-10-000-IU-360-Softgels/21298
http://hu.iherb.com/pr/Bluebonnet-Nutrition-Liquid-Vitamin-D3-Drops-Natural-Citrus-Flavor-5-000-IU-1-fl-oz-30-ml/53034
http://www.iherb.com/Healthy-Origins-Vitamin-D3-5-000-IU-540-Softgels/55823
http://hu.iherb.com/pr/Now-Foods-Liquid-Vitamin-D-3-Extra-Strength-1-000-IU-1-fl-oz-30-ml/47291


variánsnak tekintették, közel 40 éven át senki nem foglalkozott a K2 vitaminokkal. A kalciumkötő osteocalcin fehérjék 
felfedezésével jöttek rá a K2 vitamin aktiváló hatására.

K2 vitamin létfontosságú a csontképződésben, illetve a lágy szövetek és az erek elmeszesedésének aktív gátlásában.
Sajnos problémát jelent, hogy a táplálékból nem lehet elég K2 vitaminhoz jutni, ezért meszesedik el idős korára szinte 

mindenkinek az érrendszere. 100g csirkemájban 14 mcg Mk-4, egy tojás 9 mcg MK-4.
De vajon hova tűnt élelmiszereinkből a K2 vitamin, mely a természeti népek egészséges fogazata és érrendszere alapján 

oly bőségesen jelen lehet étrendjükben? A K2 vitamin mennyisége a legeltetett állatok tejéből készült vajban a 
legmagasabb. Ugyanez vonatkozik az állatok zsírjára, belsőségeire is. Ennek az a magyarázata, hogy az állatok képesek a 

zöld levelű növényekben található K1 vitaminból K2 -t szintetizálni. A modern állattenyésztésben a jószágot azonban 
gabonával, kukoricával és szójával hizlalják, így azok K2 vitamin tartalma erősen lecsökkent. A másik ok, hogy szénhidrát 
alapú táplálkozásunk hatására bélflóránk is megváltozott, a K2 vitamint termelő baktériumok száma jelentősen lecsökkent.

 Emberekkel folytatott megfigyeléses vizsgálatok ugyancsak megerősítették, hogy K2 vitamin hiány miatt aktiválatlan 
MGP fehérje vérben keringő mennyisége szoros kapcsolatot mutat az érelmeszesedés mértékével. Tehát megfelelő K2 

vitamin ellátottság esetén jelentősen csökken a szív, -és érrendszeri megbetegedés és halálozás kockázata.
A legújabb kutatások eredményeként a K2 és a D vitamin sajátos kölcsönhatásban szolgálja a csontépülést. A D vitamin 

nemcsak elősegíti a kalcium felszívódását, de serkenti a csontépítő sejtek osteocalcin termelését is. Az osteocalcin hivatott 
a kalcium megkötésére és a csontokba szállítására. Az osteocalcin-t azonban elsősorban a K2 vitamin aktiválja és 

vizsgálatok bizonyítják, hogy K2 vitamin hiányában az osteocalcinok lényegében működésképtelenek.
Különbség a két féle K2 között:  MK-4 csak órákig mutatható ki a vérben, az MK-7 napokig...

A-vitamin
(amennyiben nem eszünk májat hetente, szükség lehet rá a multiban lévőn túl, mert a béta karotin az A-vitamin (retinol) 

előanyaga, és bizonyos esetekben az átalakítása nem megfelelő)
- hormontermelés, látás, fertőzésekkel szembeni immunvédelem, bőr, haj, köröm, pajzsmirigy, agy, memória, 

cukorbetegség, asztma  -
Az A vitamin vagy retinol a zsírban oldódó vitaminok egyike, és egészségünk szempontjából az egyik legfontosabb. 
Szükséges az agyunk, szemünk, csontok, bőr , és egyéb szövetek normális működéséhez. Rengeteg szerepe van a 

különféle biológiai folyamatokban, részt vesz az immunitásban, pajzsmirigy funkcióban és a hormontermelésben. 
PROGESTERON, PREGNENOLONE és DHEA  koleszterinből keletkeznek. Ehhez azonban szükség van aktív 

pajzsmirigy hormonra (T3) és  A vitaminra. Ha ezek hiányoznak, vagy nincsenek jelen elegendő mennyiségben akkor a 
hormontermelés csökkenni fog, és az LDL-koleszterin felgyülemlik a véráramunkban. A magas koleszterin szint és a 

pajzsmirigy-alulműködés általában együtt jár.   
Az A vitamin az egyik legfontosabb mikrotápanyag különösen férfiak számára, mivel szükséges a tesztoszteron 

termeléshez.  
Az A vitamin továbbá csökkenti az ösztrogén szintet, (R) ami ma különösen fontos a rengeteg ösztrogént mimikáló anyag 

miatt, aminek ki vagyunk téve a modern környezetben. (R1, R2) 
Az A vitaminnak jelentős szerepe van az elhízás megakadályozásában, valószínűleg azáltal, hogy csökkenti a kortizol 

szintet – ami egy stresszhormon. (R, R1, R2, R3)  
A zsírban oldódó vitaminok fertőzésekkel szembeni hatását már körülbelül 100 éve igazolták, (R, R1) csak az 

antibiotikumok felfedezése után, kevesen maradtak érdekeltek bennük.
Újabb kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy a nem megfelelő A, illetve D vitamin szint csökkenti a fertőzésekkel 
szembeni immunitást, (R, R1, R2) illetve azt, hogy ezek a vitaminok fontos részét képezik az immunvédelemnek.

Azt is megfigyelték, hogy ha valaki már megbetegedett egy fertőzéstől, akkor szignifikánsabban gyorsabban meggyógyul 
ha A és D vitamint együttesen fogyaszt a betegség ideje alatt. (R)

Ahhoz, hogy a zsírban oldódó vitaminok kifejtsék a hatásukat, megfelelő mennyiségű MAGNÉZIUMRA van szükség. 
A CINK szintén fontos szerepet játszik a zsírban oldódó vitaminok működésében, és az A vitaminnal való szinergiája elég 

jól dokumentált. (R) Együttes alkalmazásuk hamarabb visszaállítja a normális A vitamin értéket, és gyorsabban 
megszünteti az A vitamin hiány általi betegségeket, mint ha valaki csak A vitamint szedne. (R)  

Az A vitamin hiány, negatívan befolyásolja a bioritmust. (R)
Az A vitamin szükséges a normális glükóz anyagcsere működéséhez, hiánya összefüggésbe hozható a kettes típusú 

cukorbetegséggel. (R) Nem meglepő módon a MAGNÉZIUM hiány is. (R, R1)
Az A vitamin fontos szerepet játszik, a normális agyműködésben, elsősorban a memóriához elengedhetetlen. (R, R1)

Az egyik első jele az A vitamin hiánynak ha romlik a látásunk éjszaka. (R) 
https://azegeszsegmuveszete.net/2016/08/25/a-valodi-a-vitamin-retinol-fontossaga/ 

$22.50

Life Extension, Super K Advanced K2 Complex, 90 Softgel 1 kapszulában K2: 200 mcg 
MK-7 és 1000 mcg MK-4,  K1: 1500 mcg, valamint 10 mg C vitamin (mint aszkorbil-
palmitát). A K2-vitamin jobban szívódik fel a C vitamin zsírban felszívódó (palmitate) 
formájával.  Elég 2-3 naponta szedni mert az MK-7 része 3napig van a vérben ! 
Shipping Saver 

https://azegeszsegmuveszete.net/2016/08/25/a-valodi-a-vitamin-retinol-fontossaga/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3936686/
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KÁLIUM
Szendi G.:  a laborleleten ha nem 4.6 mmol/l fölött van a Kálium szint akkor óriási kockázatnak van kitéve szívritmuszavar 

és hirtelen szívhalál tekintetében => VIDEÓ
A kutatások mind egybehangzóan a magas káliumfogyasztást tekintik védőhatásúnak.
.....a vizsgálat valójában a sok nátrium - kevés kálium arányt találta kockázatosnak.

http://www.tenyek-tevhitek.hu/sovita-folytatodik.htm 
Az emberi szervezet működése az evolúció során úgy formálódott, hogy a NÁTRIUMot képes visszatartani, míg a 

KÁLIUM folyamatosan kiürül  (Adrogué és Madias, 2007).
A genetikai mismatch, azaz össze nem illés számos területen ássa alá a modern ember egészségét. A nyugati étrend rejtett 

hiányai alattomban ássák alá az egészséget, úgy, hogy a végeredményben kialakuló betegségeket "korral járónak" és 
sorszerűnek tekintik. Ilyen a magas vérnyomás, a szívbetegség, a sztrók és még sok "apróság", amit az évtizedeken át 

fennálló KÁLIUMHIÁNY eredményez.
A kálium észrevétlenül lecsökkent táplálékunkban, s a rossz irányba eltolódott kálium-nátrium arány jelentősen hozzájárult 

a szív- és érrendszeri betegségek elterjedéséhez, s a KÁLIUMHIÁNY egyéb következményei rontják a 
cukoranyagcserét, károsítják a vesét, fokozzák a vesekőkockázatot és a veseciszták kialakulását. A kálium fontos 

szerepet játszik a szívizom, a vázizomzat, és az erek izomzatának normál működésében. 
A természeti népek és a paleolit kor embere még napi 6-10 gramm káliumot fogyasztott.

Míg a paleolit kor embere 16:1 arányban fogyasztott káliumot és nátriumot, ma a fejlett országokban ez az arány 
körülbelül 0.6:1. azaz a káliumfogyasztás több mint a huszadára csökkent. Valójában - szemben a közegészségügyi 

tanácsokkal - nem a sófogyasztást (azaz a nátriumbevitelt) kéne csökkenteni, hanem a káliumfogyasztást növelni. A 
közegészségügy által elvárt mértékű sófogyasztás csökkentés tényleges előnyt nem jelent a vérnyomáscsökkentésben, 

ugyanakkor jelentősen megnöveli a kardiovaszkuláris halálozás kockázatát.
A MAGNÉZIUMHIÁNY általában KÁLIUMHIÁNNYAL is jár, s jól ismert a nyugati népesség nagy része 

magnéziumhiányban szenved. 
A KÁLIUMHIÁNY tünetei a fáradtság, izomgyengeség, szívritmus zavarok (különösen szívbetegeknél), székrekedés, 

és olykor az állandó szomjúság.
A hypokalémiás betegek tízszer gyakrabban halnak meg más kórházi betegekhez képest. 

 A banán az egyik legnagyobb káliumtartalmú növény, 10 dkg banán 400 mg káliumot tartalmaz. Elvileg, ha banánból 
fedeznénk a napi zöldség és gyümölcsbevitelt, akkor napi 60 dkg banán még mindig csak 2.4 gramm káliumot jelentene, 

ami még a manapság javasolt napi bevitelt sem fedezi.  Ezzel azt szeretném sugallni, hogy ésszerűbb megoldás a káliumot 
tablettákból pótolni. A vizsgálatok azt igazolják, hogy az elfogyasztott zöldség-gyümölcs káliumtartalma és a 
mesterségesen pótolt kálium azonos hatású, azaz a kardiovaszkuláris kockázatok csökkentése szempontjából a 

természetes és vegyület formájában bevitt kálium azonos hatású.
A fokozott káliumfogyasztás csökkenti a kalciumürítést, s ezáltal egyfelől csökken a vesekő kialakulásának kockázata, 

másrészt a nagy káliumfogyasztás csökkenti idős korban a csontvesztést.
Szendi G:  AZ ÉLETMENTŐ  KÁLIUM 

Ha a sejt belsejében a kálium tartósan hiányzik, akkor K +-ionok helyett egyszerűen H+-ionok vándorolnak a sejtben lévő 
egyensúly fenntartása érdekében a sejtbe. A H+-ionok pedig az ún. savak hordozói, tehát a KÁLIUMHIÁNY a sejtek 

túlsavasodásához vezet! 
További TÜNETEK amik KÁLIUMHIÁNYra is utalhatnak: 

Édesség vagy Só utáni sóvárgás, izomgörcs, csökkent glukóz tolerancia, emelkedett vércukorszint, felálláskori 
vérnyomásesés (megszédülés), gyakori vizelési inger, ízületi gyulladás, köszvény, fejfájás, letargia, ingerlékenység, 

szorongás, álmatlanság, pattanásos bőr, száraz bőr, szemszárazság, homályos látás. ödéma, fülzúgás, lecsökkent reflexek, 
kevés gyomorsav, vastagbélgyulladás, puffadás, bélrenyheség, bélcsavarodás, Alzheimer kór, klimaxos tünetek, 

menstruációs görcsök, visszér

$4.49

Now Foods, Potassium Chloride Powder, (227 g) 
 a Kálium-Klorid  52.4 %-a  KÁLIUM => 119g Kálium => 11 Ft/g Kálium
 ÍZE hasonló a nátrium-kloridéhoz, annál kesernyésebb, vízben elég kellemetlen...
 a só 1/3-át szoktam erre cserélni....2rész só, 1 rész ebből

$7.31 

Now Foods, Potassium Citrate Pure Powder, (340 g) 
 a Kálium-Citrát  38.3%-a Kálium => 130g Kálium => 16 Ft/g Kálium
 ÍZE kevésbé keserű mint a fenti Kálium Kloridé, ezért átálltam erre, és nem sóba 
keverem, hanem simán vízbe étkezéseknél

$10.11 

Now Foods, Vitamin A, 25,000 IU, 250 Softgels 

 2-3 naponta a K2-vel és étkezéssel együtt

https://hu.iherb.com/pr/Now-Foods-Potassium-Citrate-Pure-Powder-12-oz-340-g/69741/?rcode=lik247
http://hu.iherb.com/Now-Foods-Potassium-Chloride-Powder-8-oz-227-g/777/?rcode=lik247
http://www.tenyek-tevhitek.hu/az_eletmento_kalium.htm
http://www.tenyek-tevhitek.hu/sovita-folytatodik.htm
https://youtu.be/cYp4TXSf6X0?t=18m31s
https://hu.iherb.com/pr/Now-Foods-Vitamin-A-25-000-IU-250-Softgels/382?rcode=lik247
https://hu.iherb.com/pr/Now-Foods-Vitamin-A-25-000-IU-250-Softgels/382
http://hu.iherb.com/Now-Foods-Potassium-Chloride-Powder-8-oz-227-g/777
https://hu.iherb.com/pr/Now-Foods-Potassium-Citrate-Pure-Powder-12-oz-340-g/69741


 MSM 
- Egyike a legősibb, legfontosabb élet-alkotó molekuláknak. SZERVES KÉNnek is nevezik, és az emberi szervezetben 
számos életfolyamat nélkülözhetetlen alkotórésze. Az MSM előanyaga az óceánok planktonjában képződik, majd gáz 

formájában feljut a felső légkörbe, ahol ózon, és ultraibolya sugárzás hatására kialakul a tulajdonképpeni MSM molekula. 
Ez az esőkkel belemosódik a talajba, ahonnan a növények gyökerei felszívják. Megtalálható: zöldségben, gyümölcsben, 
húsban, halban, májban, tejben, de amint megfőzzük, megsütjük, tartósítjuk, tároljuk a kén tartalom elillan. Valamint a 

leggazdagabb természeti források is csak milliomodnyi nagyságú koncentrátumban tartalmazzák! 
- Az emberi testnek szüksége van rá az egészséges kötőszövetekhez, izületi funkciókhoz, megfelelő enzim aktivitáshoz, 

hormonális egyensúlyhoz, antitestek, glutation, nyálkamembránok létrehozásához, az immunrendszer 
működéséhez.

- Megtartja a sejtek falának a rugalmasságát és azokat áteresztővé teszi. Ennek köszönhetően a méreganyagok ki,- a 
tápanyagok és az oxigén beáramlása megfelelően biztosított. Megpuhítja a sejtfalat, aminek a hatására az 

allergének, az idegen fehérjék és a szabad gyökök könnyebben ki tudnak tisztulni a rendszerből. Ennek köszönhető, 
hogy az MSM a gyulladások és fájdalmak okát szünteti meg, ahelyett hogy csak a tüneteket kezelné. 

- Biztosítja a szervezetnek a szükséges alapanyagot új sejtek létrehozásához, sejtek javításához és így gondoskodik a 
sérült szövetek vagy szervek regenerálódásához elengedhetetlen sejtújulásról. Ha szervezetünkben elhal egy sejt, egy 

másik foglalja el a helyét, mely MSM nélkül nem lesz olyan elasztikus. 
 - Potenciálisan támogatja a kollagén, az elasztin, a glükozamin és a keratin képződését, így segítve elő az izmok, ízületek, 

inak, porcok, szalagok, a csontozat, a bőr, a haj és a körmök egészségét.
- Hogyan képes növelni az energiaszintet és az állóképességet: Inzulin komponensként segíti a sejtek glükózfelvételét az 

energiatermeléshez. Valamint mivel az MSM méregtelenít, illetve segítségével több oxigén jut a sejtekbe, erőteljesen 
energizál és gyorsítja az anyagcserét. A felhasználók arról számolnak be, hogy sokkal éberebbek az MSM-től, jobb a 

koncentráló képességük. Javul a kedélyállapotuk, gyorsabban és hatékonyabban cselekszenek.
- Az MSM úgy tud hozzájárulni az egészséges vércukor szabályozáshoz, hogy gondoskodik az inzulin és a glükóz könnyű 

sejtbejutásáról. Amennyiben a hasnyálmirigy sérült vagy gyulladt, az MSM részt vesz a helyreállításában.
- Mivel az MSM egy szabadgyök és idegen fehérje „irtó”, kitisztítja a véráramunkat, így az allergiákat (pollen vagy étel 
allergia) akár rövid időn belül is képesek lehetünk megszüntetni. Az MSM táplálja a masztocita sejteket (szöveti hízósejtek, 

melyek elősegítik a szövetgyógyulást), aminek köszönhetően kevesebb hisztamint fognak kibocsátani.
- Bizonyos kutatóorvosok kezdik komolyan azt vizsgálni, hogy az MSM hogyan képes elérni adott RÁKos betegeknél azt, 

hogy a betegség spontán remisszióba vonul. Erre az lehet a magyarázat, hogy az MSM könyörtelenül likvidálja 
szervezetünkből a szabad gyököket és az idegen fehérjéket.

- Az MSM hiány enzim-kimerülést, szöveti,- és szervi elégtelenségeket, fizikai és pszichés stresszt, fáradtságot okoz, 
betegségek kialakulásához vezethet és korai öregedéshez. Szükséges ahhoz is, hogy a szervezet hasznosítani tudja az 

A, B, C, D, E vitaminokat, aminosavakat, szelént, kalciumot, magnéziumot, a mangánt és a Q-10 Ko-Enzimet. 
- MSM pótlással nagyon sok állapot illetve betegség javítható, gyógyítható még, mint például: cukorbetegség, migrén, 

gyomorégés, tüdő diszfunkció, bőrbetegségek(ekcéma, rosacea, akne, pattanások), gyomor és emésztési gondok, 
székrekedés, visszér, rossz keringés, szívbetegségek, depresszió, asztma, lassú sebgyógyulás, memória zavarok, sugárzás 

és a nehézfémek okozta hatások, ha képtelen megemészteni a zsírt, krónikus fáradtság, fibromyalgia (krónikus, nem 
gyulladásos fájdalom-szindróma), autoimmun betegségek, Alzheimer-kór, magas vérnyomás, görcsök, májbetegség, 

fogyás, parazitafertőzöttség, candida, bőr sérülése (vágás, égés, striák).
- A szervezetben a 4. helyet foglalja el a mennyiségi tartalomból. Szükséges az aminosavak létrehozásához is, így a 

kéntartalmú összetevők a fehérjék molekuláris szerkezetét is segítenek fenntartani. Az MSM teljesen átadja a kén tartalmát 
az emberi szervezetnek, hogy az belőle elő tudja állítani a számára hasznos metionin-t és a cisztein-t. 

- Mivel a testünk naponta hasznosítja, ezért az MSM-t folyamatosan pótolni kell. Az MSM átlagos napi dózisa 2000-3000 
mg körül mozog, étkezések előtt vagy azokkal együtt. Érdemes reggelente alkalmazni, mert energizál. C vitaminnal 

együtt fogyasztva tovább gyorsítjuk és erősítjük amúgy is híres hatékonyságát. Az MSM szagtalan, nem okoz bélgázt 
vagy testszagot, ami amúgy jellemzi a többi, régebben alkalmazott kén vegyületet (DMSO).

- MSM alkalmazásánál el kell telnie néhány napnak, mire kifejti hatását. Egy bizonyos kén szintnek fel kell épülnie a 
szervezetben, hogy elkezdjük érezni jótékony hatását. Maximum 2-4 heti MSM használat szokott szükséges lenni ahhoz, 

hogy komoly javulást tapasztaljunk, de az esetek többségében 1-2 héten belül áll be javulás. 

$15.59 

Life Enhancement, Potassium Basics, 240 Capsules  
  a Kálium-bikarbonát  39%-a Kálium =>  126g Kálium =>  36 Ft/g Kálium

$26.99

Source Naturals, MSM Powder, (1000 g)   
 Legjobb minőségű, mert Opti MSM   <= a desztillálciós eljárásnak köszönhetően, 
eltávolítottak minden szennyeződést, ezáltal sokkal tisztább mint az itthon kaphatóak 
!!!

http://www.msm-info.com/opti-diff.html
http://hu.iherb.com/Source-Naturals-MSM-Powder-35-oz-1000-g/1283/?rcode=lik247
http://hu.iherb.com/Life-Enhancement-Potassium-Basics-240-Capsules/37917/?rcode=LIK247
http://hu.iherb.com/Life-Enhancement-Potassium-Basics-240-Capsules/37917
http://hu.iherb.com/Source-Naturals-MSM-Powder-35-oz-1000-g/1283


Koenzim Q10 
Q10-et szervezetünk 35-40 éves koráig maga állítja elő, de e kor után szintje hanyatlani kezd és kívülről ajánlatos bevinni.

Legjellemzőbb tulajdonsága, hogy serkenti a sejtenergiát, fitten tartja a szervezetet, és erőt ad a szívnek. Amennyiben a 
szervezetben nem található elegendő mennyiségű Q10 vitamin, akkor egyrészt a sejtek képtelenek hozzáférni a táplálékkal 
felvett energiához, másrészt a melléktermékként képződő káros anyagok semlegesítése sem megy végbe kellő mértékben. 
Hiányakor széleskörű anyagcserezavar jöhet létre. Ez kihatással van a keringési szervek (szív, erek) állapotára, az agy, a 

tüdő, a vese, az immunrendszer működésére, és felgyorsulhat az öregedési folyamat is. 
Rosszindulatú folyamatok elleni védekezés, egészséges fogíny, a migrén és fáradékonyság leküzdése. 

FITTSÉG TESTMOZGÁS NÉLKÜL? A MEGOLDÁS: Q10 
A Kobei Egyetemen Dr. Hiroshi Yamabe és Dr. Hisashi Fukuzaki hasonló kísérletet folytatott olyan középkorú nőkkel, 

akik alacsony energiaszintre és folyamatos fáradtságra panaszkodtak. Egy három hónapig tartó, napi 60mg-os Q10 kezelés 
végére a kísérleti alanyok fittsége több mint 30%-kal javult. Ami pedig ugyanilyen fontos, az érintettek sokkal kevésbé 

érezték magukat fáradtnak.
A Q10 koenzim klinikai aspektusa 

A Q10 életmentő hatása szívelégtelenségben (LEF Magazine, 2014 ápr.)

SZŐLŐMAG  kivonat 
A szőlőmag kivonat képes áthatolni a vér-agy gáton, védelmet nyújtva ezzel az agynak és az idegrendszernek is. Erősíti 

az érfalakat, megelőzi az érelmeszesedést. Enyhítheti az izületi gyulladásokat, a bőr kollagéntartalmát megóvja, 
hozzájárulva ezzel a bőrünk egészségéhez, feszességéhez és hidratációjához, a ráncok kialakulását pedig késlelteti. A 

szem gyulladásos állapotait enyhítheti, és növelheti annak kontrasztérzékenységét, javíthatja a látóképesséünket.
Kiváló immunerősítő.

A Kalifornia Egyetem (Davis, USA) az ígéretes megelőző kísérletek után most klinikai kísérlettel igazolták, hogy a 
szőlőmag-kivonat jó hatással van a metabolikus szindrómában (magas vérnyomás, hasi elhízás, magas koleszterin- és 

vércukor szint) szenvedőkre. 
H  atékony     fegyver :   Alzheimer  -kór,   rákok  ,   inzulinrezisztencia  ,   diabétesz  ,   szívkoszorúér  -betegségek, az   elhízás  , és a   

májelégtelenség     ellen  

$12.12 

Doctor's Best, High Absorption CoQ10,   with BioPerine,   100 mg, 120 Softgels   
 Egyéb összetevők: Extra szűz olívaolaj (non-GMO), méhviasz, szójalecitin, rozmaring olaj, 
lágyzselatin kapszula.  <= ENNEK jobbak az egyéb összetevői ! - már csak azért is mert 
zsírban oldódó Q10-ról van szó.
Shipping Saver 

$12.00 

Doctor's Best, CoQ10, with BioPerine, 100 mg, 120 Veggie Caps   
 Egyéb összetevők: Rizs por, módosított cellulóz (vegetáriánus kapszula), magnézium-
sztearát (növényi eredetű), szilícium-dioxid.
 Shipping Saver 

$14.61

Now Foods, Grape Seed, Extra Strength, 250 mg, 90 Veg Caps
 Szőlőmag kivonat + Amla kivonat + Rutin
 Shipping Saver 

$9.36

Doctor's Best, Best MSM, 1000 mg, 180 Capsules
  Legjobb minőségű, mert Opti MSM   <= a desztillálciós eljárásnak 
köszönhetően, eltávolítottak minden szennyeződést, ezáltal sokkal tisztább mint 
az itthon kaphatóak !!!

$17.15

Doctor's Best, Best MSM, 1000 mg, 360 Capsules  
 Legjobb minőségű, mert Opti MSM   <= a desztillálciós eljárásnak 
köszönhetően, eltávolítottak minden szennyeződést, ezáltal sokkal tisztább mint 
az itthon kaphatóak !!!

$8.01

Now Foods, Solutions, MSM Healthy Skin, Liposome Lotion, (237 ml) 
A liposzómák hatóereje abban rejlik, hogy hasonlítanak a sejtközötti állomány, és 
az emberi bőrsejtek alapszerkezetéhez, és hogy nagyrészt mindegyik bőrrétegbe 
bejutnak.  

http://hu.iherb.com/Now-Foods-Grape-Seed-Extra-Strength-250-mg-90-Veg-Caps/7240/?rcode=lik247
http://www.anti-agingfirewalls.com/2011/07/19/health-and-longevity-benefits-of-plant-polyphenols-%E2%80%93-focus-grape-seed-extract-2/
http://www.anti-agingfirewalls.com/2011/07/19/health-and-longevity-benefits-of-plant-polyphenols-%E2%80%93-focus-grape-seed-extract-2/
http://www.anti-agingfirewalls.com/2011/07/19/health-and-longevity-benefits-of-plant-polyphenols-%E2%80%93-focus-grape-seed-extract-2/
http://www.anti-agingfirewalls.com/2011/07/19/health-and-longevity-benefits-of-plant-polyphenols-%E2%80%93-focus-grape-seed-extract-2/
http://www.anti-agingfirewalls.com/2011/07/19/health-and-longevity-benefits-of-plant-polyphenols-%E2%80%93-focus-grape-seed-extract-2/
http://www.anti-agingfirewalls.com/2011/07/19/health-and-longevity-benefits-of-plant-polyphenols-%E2%80%93-focus-grape-seed-extract-2/
http://www.anti-agingfirewalls.com/2011/07/19/health-and-longevity-benefits-of-plant-polyphenols-%E2%80%93-focus-grape-seed-extract-2/
http://www.anti-agingfirewalls.com/2011/07/19/health-and-longevity-benefits-of-plant-polyphenols-%E2%80%93-focus-grape-seed-extract-2/
http://www.anti-agingfirewalls.com/2011/07/19/health-and-longevity-benefits-of-plant-polyphenols-%E2%80%93-focus-grape-seed-extract-2/
http://www.anti-agingfirewalls.com/2011/07/19/health-and-longevity-benefits-of-plant-polyphenols-%E2%80%93-focus-grape-seed-extract-2/
http://www.anti-agingfirewalls.com/2011/07/19/health-and-longevity-benefits-of-plant-polyphenols-%E2%80%93-focus-grape-seed-extract-2/
http://www.anti-agingfirewalls.com/2011/07/19/health-and-longevity-benefits-of-plant-polyphenols-%E2%80%93-focus-grape-seed-extract-2/
http://www.anti-agingfirewalls.com/2011/07/19/health-and-longevity-benefits-of-plant-polyphenols-%E2%80%93-focus-grape-seed-extract-2/
http://www.anti-agingfirewalls.com/2011/07/19/health-and-longevity-benefits-of-plant-polyphenols-%E2%80%93-focus-grape-seed-extract-2/
http://www.anti-agingfirewalls.com/2011/07/19/health-and-longevity-benefits-of-plant-polyphenols-%E2%80%93-focus-grape-seed-extract-2/
http://www.anti-agingfirewalls.com/2011/07/19/health-and-longevity-benefits-of-plant-polyphenols-%E2%80%93-focus-grape-seed-extract-2/
http://www.anti-agingfirewalls.com/2011/07/19/health-and-longevity-benefits-of-plant-polyphenols-%E2%80%93-focus-grape-seed-extract-2/
http://www.iherb.com/Doctor-s-Best-High-Absorption-CoQ10-100-mg-120-Softgels/10930/?rcode=lik247
http://www.iherb.com/Doctor-s-Best-High-Absorption-CoQ10-100-mg-120-Softgels/10930/?rcode=lik247
http://www.iherb.com/Doctor-s-Best-High-Absorption-CoQ10-100-mg-120-Softgels/10930/?rcode=lik247
http://hu.iherb.com/Doctor-s-Best-CoQ10-with-BioPerine-100-mg-120-Veggie-Caps/15658/?rcode=LIK247
http://www.tenyek-tevhitek.hu/a-q10-eletmento-hatasa-szivbetegsegben.htm
http://www.tenyek-tevhitek.hu/q10-hatasai.htm
http://www.iherb.com/Now-Foods-Solutions-MSM-Healthy-Skin-Liposome-Lotion-8-fl-oz-237-ml/712/?rcode=LIK247
http://www.msm-info.com/opti-diff.html
http://www.iherb.com/Doctor-s-Best-Best-MSM-1000-mg-360-Capsules/54231/?rcode=LIK247
http://www.msm-info.com/opti-diff.html
http://www.iherb.com/Doctor-s-Best-Best-MSM-1000-mg-180-Capsules/19/?rcode=LIK247
http://www.iherb.com/Doctor-s-Best-Best-MSM-1000-mg-180-Capsules/19
http://www.iherb.com/Doctor-s-Best-Best-MSM-1000-mg-360-Capsules/54231
http://www.iherb.com/Now-Foods-Solutions-MSM-Healthy-Skin-Liposome-Lotion-8-fl-oz-237-ml/712
http://hu.iherb.com/Doctor-s-Best-CoQ10-with-BioPerine-100-mg-120-Veggie-Caps/15658
http://www.iherb.com/Doctor-s-Best-High-Absorption-CoQ10-100-mg-120-Softgels/10930
http://hu.iherb.com/Now-Foods-Grape-Seed-Extra-Strength-250-mg-90-Veg-Caps/7240


HUMUSZSAVAK:  Huminsav  és  Fulvosav  
Immunerősítésre, méregtelenítésre, ásványi anyagok pótlására, a szellemi és fizikai teljesítőképesség javítására.  Egy 
részük felszívódik a szervezetbe (antivirális, energiatermelő, immunrendszer), más részük viszont a bélrendszerben 
maradva serkenti, szabályozza a bélflórát, felvehető állapotban tartja a tápanyagokat, megköti és kiüríti a toxinokat.
Jelentős a huminsavak gyulladáscsökkentő, fájdalomcsökkentő, vérkeringés serkentő, antireumatikus, fertőtlenítő, 

gombaölő, vírusok szaporodását és rákos daganatok kifejlődését gátló hatása.
A huminsavaknak kiemelten fontos szerepük van a betegségek, főleg az anyagcsere problémák megelőzésében, gyomor- és 

bélrendszeri panaszok, mint savtúltengés, hasmenés, gyomorfekély, dizentéria, gyomor- és bélfertőzések, 
vastagbélgyulladás kezelésében. Általános méregtelenítésre ugyanúgy alkalmazhatók, mint bakteriális vagy vírusos 

fertőzések ellen.
Antioxidáns: Rendkívüli hatékonysággal megköti a szervezetben keletkező szabad gyököket, melyek számos betegség 

forrásai.
Az enzimek és vitaminok az életerő forrásai. Ezek alakítják át a felvett táplálékot energiává és biokémiai építőanyagokká. 

A huminsavak NÖVELIK AZ ENZIMAKTIVITÁST. Ha vitaminok és enzimek mellé fulvosavat juttatunk, akkor azok 
biológiai hatékonysága megnő.

Több nemzetközi publikáció beszámol arról, hogy A SEJTEK DNS ÉS RNS TARTALMA MEGNÖVEKEDIK huminsavak 
hatására.

A huminsavak ANTIVIRÁLIS HATÁSa a humán gyógyászatban régóta ismert és a huminsav talán a természet egyik 
legerősebb vírus ellenes hatóanyaga. A huminsav és fulvosav évezredek óta ismert gyógyászati hatásait, mint "természetes 

antivirális hatóanyagot" és "ALTERNATÍV ANTIBIOTIKUMot" a modern tudomány is felfedezte.
SZERVES KELÁTKÉPZŐ: A szervetlen ásványi anyagokat és mikroelemeket "szerves" vegyületekké alakítják, bejuttatják 

a sejtekbe. Az élettani szempontból fontos ásványi anyagokat a természetben egyedülálló módon, könnyen cserélhető 
formában kötik meg, míg a toxikus nehézfémekkel oldhatatlan kötést alakítanak ki és kiürítik a szervezetből.

OPTIMALIZÁLJA AZ ÁSVÁNYI ANYAGOK FELVÉTELÉT: Biztosítja a szervezet számára az optimális ásványi anyag 
felvételt, azáltal, hogy a túlsúlyban lévő anyagok felvételét gátolja, míg a kisebb mennyiségben jelenlévő anyagok 

felvételét elősegíti.
Fizikai- kémiai szerkezetükből adódóan a huminsavak szinte valamennyi vegyülettel képesek kölcsönhatásba lépni. A 

szervezetbe került TOXIKUS ANYAGOKAT HATÁSTALANÍTJÁK és KIÜRÍTIK. 

Dr. Schüssler  féle  biokémiai  ásványi-sók  
("az építésvezető")

Dr. Schüssler: "Minden betegség legfőbb oka a sejtek szintjén bekövetkező esszenciális ásványanyagok hiányában 
keresendő." 

A Schüssler féle biokémiai ásványsók minden élő szervezetben megtalálhatók, nélkülözhetetlenek, és alapfeltételei az 
egészségnek. Dr. Schüssler: "Terápiás eljárásom nem homeopátiás természetű, mivel alkalmazása nem a hasonlósági-

elven alapul, hanem olyan élettani-biokémiai folyamatok befolyásolásán keresztül, melyek az emberi szervezetben maguk  
is végbemennek." 

12 fő sóvegyületet ismerünk, amelynek mennyisége, aránya a sejteken belül és kívül meghatározza a szervezetünk 
felépítését, működését. Ha az egyensúly felborul, különböző tünetek, betegség-állapotok alakulnak ki. A Schüssler féle 

sók képesek a száj-, torok- és nyelőcső finom nyálkahártyáin átjutni és így egyből a keringésbe áramolni, ezáltal az 
emésztőrendszert kikerülni, ahol a gyomorsav és más emésztőnedvek megváltoztathatnák összetételüket.

A Schüssler-só a kiindulási ásványi anyag hígított és dinamizált formáját tartalmazza. Ez az eljárási mód biztosítja a 
kiindulási anyag feltárását. Ennek köszönhetően egy más minőségű anyag jön létre, mely az információs terápia elvén 

működik. Ez annyit jelent, hogy Schüssler-sót alkalmazva azt az információt visszük be a szervezetbe, amelyből tudni 
fogja, hogy mit kell tennie az adott hiányállapot rendezésére. A sejtek annyit vesznek fel magukhoz ebből az 

információból, amennyi egyensúlyuk visszaállításához szükséges. Hétköznapi példával szemléltetve a Schüssler-sók 
hasonlóan működnek, mint egy építésvezető az építkezésen, aki a munkásokat irányítva pontosan megmondja, hogy mit, 

hova, hogyan, azaz a Schüssler-sók a megfelelő felszívódási és beépülési folyamatokat szabályozzák, odairányítják az 
ásványi anyagokat - élelemből, táplálékkiegészítőből - ahol szükség van rájuk. Ennek megfelelően a Schüssler-sók 

$17.38

Morningstar Minerals, Immune Boost 77, Mineral Supplement, 120 Capsules  100% Biomass 
Humic & Fulvic Acid.  Az első 2 hétben 2 kapszula/nap, majd 4 kapszula/nap bő folyadékkal 
(nem klórozott vízzel ! ! ! )
 Shipping Saver 

$13.58 

Jarrow Formulas, Shilajit Fulvic Acid Complex, 60 Veggie Caps  A neves SHILAJIT kutató, 
Dr. Shibnath Ghosal és kutatócsoportja által fejlesztett, számos szabadalommal védett 
PrimaVie® shilajit-kivonat, amit kizárólag víz alkalmazásával kivonatolnak, megőrizve az 
összes hatóanyagot és azok eredeti arányát, méghozzá sokszoros koncentrációban. Számos 
klinikai kutatás bizonyítja e kivonat hatását.  (nem klórozott vízzel ! ! ! )   Shipping Saver 

http://hu.iherb.com/pr/Jarrow-Formulas-Shilajit-Fulvic-Acid-Complex-60-Veggie-Caps/42730/?rcode=lik247
http://www.iherb.com/Morningstar-Minerals-Immune-Boost-77-Mineral-Supplement-120-Capsules/16754/?rcode=lik247
http://www.iherb.com/Morningstar-Minerals-Immune-Boost-77-Mineral-Supplement-120-Capsules/16754
http://hu.iherb.com/pr/Jarrow-Formulas-Shilajit-Fulvic-Acid-Complex-60-Veggie-Caps/42730


nem szubsztitúciós(pótláson alapuló) terápiát folytatnak, hanem ingerterápiaként irányt mutatnak szervezetünknek a 
kóros folyamat rendezésére. A Schüssler só terápia a sejtek szintjén állítja vissza a normális működést, amitől az egész 

szervezet működése harmonizálódik.
BEVEZETÉS AZ ÁSVÁNYI SÓK BIOKÉMIÁJÁBA 

A Dr. Schüßler-féle biokémiai terápia
Günter H Heepen - Schüssler-féle ásványi sók

Dr. Farkas Orsolya - Schüssler arcdiagnosztikai és terápiás zsebkönyv
Ba  vezetés az ásványi sók biokémiájába   -   Dr. Schüßler-féle szöveti sókterápiás alkalmazása  

Eg  észséges és természetes fogyás Schüssler sókkal  
 

KURKUMIN  
 A kurkumin sokrétű hatásai

Mivel a kurkumin zsírban oldódó, nehezen felszívódó vegyület, minden tényező, ami fokozza a felszívódást, az fokozza a 
hatását is. Ajánlott zsíros étellel fogyasztani.

kurkuma kutatások (2370 db)

Egy tanulmány szerint, melyet a német kormány finanszírozott,  a hagyományos kurkumin kivonathoz képest a 
Theracurmin 27-szeres biológiai hozzáférhetőséget mutatott, a BioPerine csoport is nagyon jól teljesített (20-szoros), a 

Meriva vagy BCM-95-ös kivonat viszont csupán 7-szeres eredménnyel zárt.
2 féle theracurmin terméket találtam az iHerben, de ár/érték arányban jóval gyengébb ennél a 2 BioPerine-s terméknél: 

Máriatövis  -  Silymarin
Erősíti a májsejtmembránokat, megszünteti vagy csökkenti azoknak az anyagoknak a hatását, amelyek a májszövetek 

elhalását vagy a máj zsugorodását idézik elő; méregteleníti a MÁJat, elősegíti a regenerálódását. Bőrbetegségeknél és 
minden olyan problémánál enyhülést hozhat, amelyet a méreganyagok szervezetben való felhalmozódása okoz. A 

máriatövis ,,kitakarítja" a gyógyszer, vegyszer, alkohol, nikotin, benzpirén(kipufogógáz, füst, égett étel), nehézfémek(pl. 
ólom, higany) és az ételekből, kozmetikumokból származó mérgeket a szervezetből.

Segít fenntartani a normális GLUTATION szintet, és elősegíti a SZUPEROXID-DIZMUTÁZ ENZIM termelődését, 
ami a két legfontosabb antioxidáns a szervezetünkben! 

Serkenti az emésztőnedvek és az epe áramlását, megkönnyítve ezzel az emésztési folyamatokat. Szabályozza a máj 
koleszterin képzését, csökkenti a triglicerid szintet.

Hatékonyan enyhíti és szabályozza a szívritmuszavart, ,,kitakarítja" a vérből a toxiknokat, illetve feloldja és a kiválasztó 
szerveken keresztül eltávolítja az érfalakra rakódott lipideket (zsírokat), ezáltal csökkenti a vérnyomást. 

Gyulladáscsökkentő hatása miatt enyhíti a vírusos májgyulladás (hepatitis B,-C) tüneteit. Sikerrel alkalmazható sárgaság 
esetén is. Igazoltan hatékony májzsugor (cirrózis), májnagyobbodás, zsírmáj kezelésére.

A legújabb klinikai kísérletek tanúsága szerint tumor gátló, idegrendszert és vesét támogató, szívritmus szabályzó 
tulajdonsággal is rendelkezik.

$9.90

Hyland's, Bioplasma, 500 Tablets ( ha az ezer db-os éppen nem kapható...)
 Bioplasma for Immunity : Support for the entire body and immune system. Hyland's is trusted 
as one of the world's oldest manufacturers of cell salts, and the only one to combine all 12 
cell salts into one remedy – Hyland's Bioplasma™.     Shipping Saver 

$14.48

Hyland's, Bioplasma, 1000 Tablets  A világon egyedülálló módon mind a 12 Schüssler 
ásványi sejt sót tartalmazza!  Nyelv alá naponta 3x3at, tiszta szájba, előtte utána nem enni, 
nem inni fél óráig. Közvetlen előtte tiszta víz az mehet.
Tablettánként mindösszesen 60 mg laktózt tartalmaz.

Shipping Saver 

$17.55 

Source Naturals, Turmeric 500, 60 Tablets 
 kurkuminoidok 500 mg / kapszula  + Bromelain + Fekete bors kivonat (bioperine)
  Shipping Saver  

$12.20

Natrol, Extra Strength Turmeric, 60 Capsules  CurcuWin  - klinikailag igazolt 46x jobb 
felszívódás a hagyományos kurkumin kivonatokhoz képest !
  Shipping Saver  

$25.99 

California Gold Nutrition, Curcumin C3 Complex, 500 mg, 120 Veggie Capsules
 kurkuminoidok(C3 komplex) 475 mg / kapszula + Fekete bors kivonat (bioperine)
 2db esetén 25% kedvezmény ! 
 Shipping Saver  

http://hu.iherb.com/California-Gold-Nutrition-Curcumin-C3-Complex-500-mg-120-Veggie-Capsules/60047/?rcode=LIK247
http://hu.iherb.com/Source-Naturals-Turmeric-500-60-Tablets/64693/?rcode=LIK247
http://hu.iherb.com/Natrol-Extra-Strength-Turmeric-60-Capsules/69074/?rcode=lik247
http://www.greenmedinfo.com/substance/turmeric
http://www.tenyek-tevhitek.hu/kurkumin-kurkuma-szerteagazo-hatasa.htm
http://www.iherb.com/Hyland-s-Bioplasma-500-Tablets/55729/?rcode=LIK247
http://www.iherb.com/Hyland-s-Bioplasma-1000-Tablets/4977/?rcode=LIK247
http://hu.scribd.com/doc/48832256/Fogyas-Schussler-sokkal
http://hu.scribd.com/doc/48832256/Fogyas-Schussler-sokkal
http://www.scribd.com/doc/38547393/Schussler-az-asvanyi-sok-biokemiaja
http://www.scribd.com/doc/38547393/Schussler-az-asvanyi-sok-biokemiaja
http://www.scribd.com/doc/38547393/Schussler-az-asvanyi-sok-biokemiaja
http://www.scribd.com/doc/38547393/Schussler-az-asvanyi-sok-biokemiaja
http://www.scribd.com/doc/49184817/Dr-Farkas-Orsolya-Schussler-arcdiagnosztikai-es-terapias-zsebkonyv
http://www.scribd.com/doc/49311180/Gunter-H-Heepen-Schussler-fele-asvanyi-sok
http://www.kamilla-patika.hu/text/schussler/index.php?menusor=0
http://futuremed.hu/docs/schussler_prospektus.pdf
http://www.iherb.com/Hyland-s-Bioplasma-1000-Tablets/4977
http://www.iherb.com/Hyland-s-Bioplasma-500-Tablets/55729
http://hu.iherb.com/Natrol-Extra-Strength-Turmeric-60-Capsules/69074
http://hu.iherb.com/Source-Naturals-Turmeric-500-60-Tablets/64693
http://hu.iherb.com/California-Gold-Nutrition-Curcumin-C3-Complex-500-mg-120-Veggie-Capsules/60047


Fogyasztható-e a máriatövis teaként?
Fogyasztható, ám a máriatövistea ivás gyakorlati haszna kérdéses. A víz ugyanis nagyon rosszul oldja s emiatt csak nagyon 

kis mennyiségben vonja ki a szilimarint a termésből. így a máriatövistea májvédő hatása igen csekély, elhanyagolható.
Egészséges-e a máriatövis-olaj?

NEM! Nagy mennyiségben tartalmaz kerülendő telítetlen zsírsavakat, és szilimarint is alig, így májvédőként sem hatásos.

KLOROFILL  "a  növények  vére"
Ellentétben néhány növényi összetevővel - melyek csak magas dózisban biztosítanak védelmet a rák ellen – a klorofill már 

sokkal kisebb mennyiségben is rendelkezik rákellenes és DNS-károsodás-védelmi hatásokkal
Chlorophyll provides mental clarity and physical energy by increasing the rate of oxygen absorption into cells.

További szerepei még: méregtelenítő funkciók segítése(vér, máj, vese), gyulladáscsökkentő(ízület, torok, méhnyak, fül, 
gyomorfekély, máj), antibakteriális, gombaellenes, szív és érrendszer, testszag, megfázás, bélműködés, emésztés, 

székrekedés, egészséges bélflóra, orrdugulás, energia, vérszegénység, sebgyógyulás, bőr rendellenességek, asztma, 
étvágycsökkentés, túlsúly, mentális világosság, depresszió, visszér, vesekő,  fogszuvasodás, ínybetegségek, látás,  a vért 

oxigénnel dúsítja, pajzsmirigy és a hasnyálmirigy támogató, szabályozza a vérnyomást, csökkenti az idegességet, elősegíti 
a szövetek regenerálódását, gátolja a sugárzási károsodást.

Vízben oldódó,  ajánlatos éhgyomorra, étkezés előtt min. fél órával alkalmazni. 

ALMAECET
 Legnépszerűbb hagyományos házi gyógymód amit már évszázadok óta használnak. Nem csoda, hiszen gyógyít több 

betegséget, mint bármely más népi orvosság, és ad több energiát, javítja az emésztést, lassítja az öregedési 
folyamatokat.  

SZEREPEI : stabilizálja a vércukorszintet, emésztés, fogyás, étvágycsökkentés, jóllakottság, reflux, nyugtalan gyomor, 
húgyúti fertőzések, krónikus fáradtság, gombaellenes, antibakteriális, testszag, lábikragörcs és fájdalom, 

gyulladáscsökkentő, orrmelléküreg-gyulladás, orrdugulás, allergia(pollen, étel, állat, stb.), torokgyulladás, arcüreg 
problémák, asztma, influenza, torokfájás, nyákoldó, fejfájás, ízületi gyulladás, köszvény, csontritkulás, akne, övsömör, 

dermatitisz, ekcéma, korpásodás, szemölcs, öregkori foltok, narancsbőr, hüvelygyulladás, inygyulladás, 
fülgyulladás, fülzúgás, candida, álmatlanság, éjszakai verejtékezés, depresszió, érelmeszesedés, 

bélbántalmak, méregtelenít(máj, vér, nyirok, nyák), vérhígító, javítja a vérkeringést, szabályozza a vérnyomást, csökkenti a 
vérzsírokat és a kálcium lerakódások, aktiválja a szív- és veseműködést, feszessé üdévé varázsolja a bőrt, felélénkíti a 

sejtlégzést, és így fokozza a sejtek energiatermelését és teljesítőképességét, segíti a tápanyagok felszívódását...

$7.04

Natrol, Milk Thistle Advantage, 525 mg, 60 Veggie Caps 
 Máriatövis kivonat + Gyermekláncfű, Fekete retek, Bojtorján, Gyömbér 
kivonat, Petrezselyem.  210 mg Silymarin / kapszula

$10.59 

Kroeger Herb Co, Complete Concentrates, Milk Thistle, 90 Veggie Caps        
100% Máriatövis
 A kivonás káros oldószerektől - mint például aceton, hexán vagy denaturált 
alkoholt – mentes és segédanyagok nélküli, hibátlan minőség !  Shipping Saver  

$11.99

California Gold Nutrition, Silymarin Milk Thistle Extract, 120 Veggie Caps
 Máriatövis kivonat + Gyermekláncfű kivonat, Articsóka kivonat, Kurcumin C3 
komplex, Gyömbér, Bioperine.  240 mg Silymarin / kapszula
      Shipping Saver  

$16.86 

Now Foods, Silymarin, Pure Powder, (113 g)     
 100% Máriatövis, de az íze fura + kicsit nehezen oldódik vízben

$18.00 

Life Extension, Chlorophyllin, 100 mg, 100 Veggie Caps 
 nátrium-MAGNÉZIUM klorofillin
 Shipping Saver 

$8.84

Sunny Green, Chorophyll, 90 Tablets 

 100mg  nátrium-RÉZ klorofillin  => heti 5-nél ne többet, mert 5mg Réz 
kapszulánként !
  Shipping Saver 

http://www.iherb.com/Life-Extension-Chlorophyllin-100-mg-100-Veggie-Caps/43167/?rcode=LIK247
http://hu.iherb.com/pr/Sunny-Green-Chorophyll-90-Tablets/70171/?rcode=LIK247
http://www.lef.org/magazine/mag2009/dec2009_Protect-Your-Genes-From-Deadly-Mutations_01.htm
http://www.lef.org/magazine/mag2009/dec2009_Protect-Your-Genes-From-Deadly-Mutations_01.htm
http://www.lef.org/magazine/mag2009/dec2009_Protect-Your-Genes-From-Deadly-Mutations_01.htm
http://hu.iherb.com/Kroeger-Herb-Co-Complete-Concentrates-Milk-Thistle-90-Veggie-Caps/12351/?rcode=LIK247
http://www.iherb.com/Natrol-Milk-Thistle-Advantage-525-mg-60-Veggie-Caps/14831/?rcode=LIK247
http://hu.iherb.com/California-Gold-Nutrition-Silymarin-Milk-Thistle-Extract-120-Veggie-Caps/62027/?rcode=LIK247
http://hu.iherb.com/Now-Foods-Silymarin-Pure-Powder-4-oz-113-g/69201/?rcode=LIK247
http://hu.iherb.com/Now-Foods-Silymarin-Pure-Powder-4-oz-113-g/69201
http://hu.iherb.com/California-Gold-Nutrition-Silymarin-Milk-Thistle-Extract-120-Veggie-Caps/62027
http://www.iherb.com/Natrol-Milk-Thistle-Advantage-525-mg-60-Veggie-Caps/14831
http://hu.iherb.com/Kroeger-Herb-Co-Complete-Concentrates-Milk-Thistle-90-Veggie-Caps/12351
http://hu.iherb.com/pr/Sunny-Green-Chorophyll-90-Tablets/70171
http://www.iherb.com/Life-Extension-Chlorophyllin-100-mg-100-Veggie-Caps/43167


ENZIMEK 
Az enzimek olyan biokatalizátorok, amelyek elengedhetetlenek a testünkben végbemenő minden kémiai reakcióhoz. 
Nélkülük semmilyen szervi tevékenység nem tud végbemenni, hiába van meg az összes szükséges tápanyag: fehérje, 

szénhidrát, zsír, élelmi rost, vitaminok, ásványi anyagok stb., enzimek is kellenek, hogy a test ép és egészséges legyen. 
A tudomány mára már sok ezer enzimet azonosított, de vélhetően még több az, amit nem ismerünk. Ezek közül az ún. 
anyagcsere enzimek működtetik testünket, az emésztőenzimek dolgozzák fel táplálékunkat. A megfelelő emésztés az 

optimális egészség előfeltétele. Ha az emésztés nem működik rendesen, egyetlen másik önszabályozó, öngyógyító rendszer 
sem lesz képes megfelelően működni. 

A legtöbb enzim megsemmisül az ételek készítése során, ezért a készételből hiányoznak az emésztőenzimek. Ennek 
következtében a teljes emésztés a szervezetre hárul, emésztési problémák alakulhatnak ki, amelyek felszívódási zavarhoz 

vezethetnek. Alkalmazzunk emésztő enzimeket! Ezek a saját enzimjeink által rosszul lebontott táplálékot tökéletesen 
megemésztik, így a bélcsatornában nem keletkezik rothadó szemétdomb, mely a gombák kedvenc élőhelye. A testnek 

energiára van szüksége az emésztéshez, a fel nem használt anyagok elraktározásához és a salaktalanításhoz. Ha testünket 
állandóan az emésztéssel terheljük meg, akkor kevés energiája marad a méregtelenítésre és a salaktalanításra, különösen, 

ha már egyébként is emésztési problémák vannak. Ebben az esetben még több energiára van szükség. Ha azonban 
emésztőenzimekkel külsőleg tehermentesítjük az emésztést, akkor javul az energiaellátottság is. A jól megemésztett 

táplálék nem rakódik le, hanem felhasználódik, illetőleg az emésztetlen részek kiválasztódnak. Ebből a 
szempontból kell tehát néznünk az enzimeket, amelyek az életfontosságú anyagcsere-folyamatok zavartalan működéséhez 

szükségesek. Minden enzimnek megvan a maga feladata, mint például a véralvadás szabályozása, a gyulladást okozó 
anyagok leépítése, a sebgyógyítás, a szövetek meg-újítása, emésztőnedvek  termelése stb. Az enzimek majdnem minden 

biokémiai folyamatban részt vesznek. Pl.a peptidáz lebontja az emésztőrendszert izgató két anyagot, a glutént és a kazeint, 
az amiláz a keményítőt, a proteáz a fehérjét, a lipáz a zsírt.

Időnként alkalmazzuk étkezésektől függetlenül is, hogy eltávolítsa vérben keringő a szövettörmeléket. Megtisztítja a 
vért, azáltal, hogy megemészti a keringő immunkomplexeket, vérrögöket, fibrint zsíros fehérjéket és a vérben 

felhalmozódó egyéb nemkívánatos anyagokat. A keringő immunkomplexek idegen részecskékhez, pl. baktériumokhoz 
vagy vírusokhoz kötődő antitestek. Ezek a keringő immunkomplexek autoimmun reakciókat válthatnak ki, arra késztetve a 

szervezetet, hogy saját sejtjeit támadja meg. A „szennyeződésektől“ a vér besűrűsödik, amit gyakran veszélyes 
vérhígítókkal kezelnek. A véráram kitisztítása csökkentheti a gyulladást okozó mérgező „szemét“ felhalmozódását, 

valamint a tüdőfunkció károsodásához vezető immunreakciókat. A szisztémás enzimek óriási mértékben tehermentesítik az 
immunrendszert, a májat és a veséket.  Az enzimek felhasználása az immunrendszer modulálására lehetővé teszi azt is, 

hogy a szervezet visszanyerje energia szintjét. Akárcsak az emésztőrendszerünknek, a keringési rendszernek is szüksége 
van enzimekre.

$20.81

Now Foods, Super Enzymes, 180 Capsules 
 állati és növényi enzimek átfogó keveréke, amelyek támogatják az egészséges 
emésztési funkciókat 
 Shipping Saver 

$9.99 

Source Naturals, Apple Cider Vinegar, 500 mg, 180 Tablets 

  35% ecetsav ! <= Egy 500 mg tabletta egyenértékű 2 teáskanál 
folyékony almaecettel ! 

$5.24 

21st Century, Apple Cider Vinegar, 300 mg, 250 Tablets   Tejterméket nem 
fogyasztóknak ajánlott mert 115 mg kalciumot is tartalmaz tablettánként.

 Nem tudni hány % ecetsav, szerintem csak 10-15, de így is dicsérik !

$17.98

Now Foods, Plant Enzymes, 240 Veggie Caps 

 100% növényi. Proteáz lebontja a fehérjét, amiláz a keményítőt, lipáz a zsírokat, 
celluláz rostokat, a laktáz a laktózt / tejcukrot. A papain és bromelain elsősorban fehérje 
emésztő enzimek. 

$7.38

KAL, Apple Cider Vinegar, 120 Tablets 

 35% ecetsav ! <= Egy 500 mg tabletta egyenértékű 2 teáskanál 
folyékony almaecettel ! 

http://www.iherb.com/Now-Foods-Super-Enzymes-180-Capsules/857/?rcode=LIK247
http://hu.iherb.com/pr/Now-Foods-Plant-Enzymes-240-Veggie-Caps/726/?rcode=lik247
http://hu.iherb.com/pr/21st-Century-Apple-Cider-Vinegar-300-mg-250-Tablets/10450/?rcode=LIK247
http://hu.iherb.com/pr/Source-Naturals-Apple-Cider-Vinegar-500-mg-180-Tablets/1001/?rcode=LIK247
http://hu.iherb.com/pr/Source-Naturals-Apple-Cider-Vinegar-500-mg-180-Tablets/1001/?rcode=LIK247
https://hu.iherb.com/pr/KAL-Apple-Cider-Vinegar-120-Tablets/70128/?rcode=lik247
https://hu.iherb.com/pr/KAL-Apple-Cider-Vinegar-120-Tablets/70128
http://hu.iherb.com/pr/Source-Naturals-Apple-Cider-Vinegar-500-mg-180-Tablets/1001
http://hu.iherb.com/pr/21st-Century-Apple-Cider-Vinegar-300-mg-250-Tablets/10450
http://hu.iherb.com/pr/Now-Foods-Plant-Enzymes-240-Veggie-Caps/726
http://www.iherb.com/Now-Foods-Super-Enzymes-180-Capsules/857


a BROMELAIN segíthet: gyomorégés, vértisztítás, gyulladások(gyulladáscsökkentő 
hatása elérheti a nazális területeket is), izület/artritisz, köszvény, aranyér, pszoriázis(pikkelysömör), 
ekcéma, akne, dermatitisz, rosacea, szénanátha, allergia, asztma, orrpolip, orrdugulás, 
rákprevenció/rákterápia, székrekedés, túlsúly, autoimmun rendellenességek, gyulladásos 
bélbetegségek, égési sérülések, véralvadás gátlása, csökkenti a műtétet vagy sérülést követő 
duzzanatot, gyorsítja a regenerációt...
A MAGNÉZIUM segít "aktiválni" a BROMELAINT. 
A kurkuma és a flavonoidok szinergikusan lépnek fel a BROMELAINnal a gyulladások 
csökkentésekor.

Adaptogén / Kiegyensúlyozó  Gyógynövények

Számos vizsgálat alapján kimutatták, hogy az ashwaganda javítja a pajzsmirigy 
működését, segíti a mellékvese munkáját, csökkenti a szorongást és a depressziót, hatékony a 
stressz elleni küzdelemben, növeli a kitartást, segít elkerülni a rákos megbetegedéseket, 
stabilizálja a vércukorszintet, erősíti az immunrendszert. 
 SENSORIL  Ashwagandha termékek: KATT    Shipping Saver 

 ifók az Aranygyőkérről: itt + itt

Paradise Herbs, Jiaogulan, 60 Veggie Caps (ötlevelű-ginzengként ill. a "halhatatlanság 
növényeként" emlegetik)                                                                    Shipping Saver 

$10.00   

Doctor's Best, Extra Strength Ginkgo, 120 mg, 120 Veggie Caps (A páfrányfenyő/ginkgofa a Föld egyik 
legősibb növénye, élő kövület. Egészségre gyakorolt kiváló hatásai miatt szent faként tisztelik.)    
Shipping Saver 

 $7.89  

JÓD
http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v024je11.htm 

There are potentially serious risks to taking too much iodine, however, which is why I generally do not advise taking iodine 
supplements like Lugol's or Ioderol. 

Iodine Supplements May Be Too Much of a Good Thing 
Bár a még nem ártalmas mennyiség felső limitje 1100 mikrogramm (1.1 mg), a vizsgálatok is azt mutatják, hogy már napi 

500 mikrogramm fölött is, arra érzékenyek hosszú távon pajzsmirigy működési zavarokkal reagálhatnak.
Fontos megjegyezni, hogy a pajzsmirigy normál működéséhez fontos napi 200 mikrogramm SZELÉNt is fogyasztani. A 

jód és szelénhiány együtt különösen komoly pajzsmirigy károsodáshoz vezet. Önmagában viszont csak a jód pótlása szelén 
nélkül súlyosbíthatja a problémákat.

A CINKhiány ugyancsak gyakori, és önmagában is pajzsmirigy alulműködéshez vezethet. Egy tanulmány eseteket 
ismertetett, melyben hajhullás hívta fel a figyelmet a pajzsmirigy alulműködésre, de hiába pótolták a hormont, a helyzet 

$14.99

Doctor's Best, Best 3000 GDU Bromelain, 500 mg, 90 Veggie Caps         Shipping Saver 
 100% növényi és csak fehérjebontó enzim <= előnyös mert a 2 fentiben az amiláz növelheti a 
vércukorszintet, a szénhidrát túl gyors emésztése által !
Emésztőrendszeri gondoknál étkezéssel, a többi esetben éhgyomorra !

$22.26 

Doctor's Best, Extra Strength Ginkgo, 120 mg, 360 Veggie Caps  (A páfrányfenyő/ginkgofa a Föld 
egyik legősibb növénye, élő kövület. Egészségre gyakorolt kiváló hatásai miatt szent faként 
tisztelik.)  
 Shipping Saver 

$13.02 

Jarrow Formulas, Ashwagandha, 300 mg, 120 Veggie Caps  
  (farkascseresznye, indiai ginzeng)

  KSM-66 Ashwagandha                                                                     Shipping Saver 
132 Reviews

$10.11

Now Foods, Rhodiola, 500 mg, 60 Vcaps  (rózsagyökérnek, aranygyökérnek, 
"százévesek gyökerének" is nevezik)

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/06/29/iodine-deficiency-risk.aspx?x_cid=20150108_ranart_iodine-deficiency-risk_facebookdoc
http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v024je11.htm
http://hu.iherb.com/Doctor-s-Best-Extra-Strength-Ginkgo-120-mg-360-Veggie-Caps/46874/?rcode=lik247
http://www.iherb.com/Doctor-s-Best-Extra-Strength-Ginkgo-120-mg-120-Veggie-Caps/26/?rcode=lik247
http://www.iherb.com/Paradise-Herbs-Jiaogulan-Gynostemma-60-Veggie-Caps/4637?at=0/?rcode=LIK247
http://rhodiola.hu/
http://drfitokup.hu/rhodiola_rosea.pdf
http://www.iherb.com/Now-Foods-Rhodiola-500-mg-60-Vcaps/335/?rcode=LIK247
https://hu.iherb.com/c/Ashwagandha?swkw=Sensoril
http://secure.iherb.com/product-reviews/Jarrow-Formulas-Ashwagandha-300-mg-120-Veggie-Caps/3302/?p=1
http://secure.iherb.com/product-reviews/Jarrow-Formulas-Ashwagandha-300-mg-120-Veggie-Caps/3302/?p=1
http://hu.iherb.com/Jarrow-Formulas-Ashwagandha-300-mg-120-Veggie-Caps/3302/?rcode=lik247
http://www.iherb.com/Doctor-s-Best-Best-3000-GDU-Bromelain-500-mg-90-Veggie-Caps/20961/?rcode=LIK247
http://www.iherb.com/Doctor-s-Best-Best-3000-GDU-Bromelain-500-mg-90-Veggie-Caps/20961
http://hu.iherb.com/Jarrow-Formulas-Ashwagandha-300-mg-120-Veggie-Caps/3302
http://secure.iherb.com/product-reviews/Jarrow-Formulas-Ashwagandha-300-mg-120-Veggie-Caps/3302/?p=1
http://www.iherb.com/Now-Foods-Rhodiola-500-mg-60-Vcaps/335
http://www.iherb.com/Paradise-Herbs-Jiaogulan-Gynostemma-60-Veggie-Caps/4637?at=0
http://www.iherb.com/Doctor-s-Best-Extra-Strength-Ginkgo-120-mg-120-Veggie-Caps/26?at=0
http://hu.iherb.com/Doctor-s-Best-Extra-Strength-Ginkgo-120-mg-360-Veggie-Caps/46874


egészen addig nem javult, amíg nem kezdték el pótolni a cinket. Cink pótlására nem ritkán rendeződik a pajzsmirigy 
alulműködés.

A jód antioxidáns hatása a C-vitaminnal azonos.
http://www.tenyek-tevhitek.hu/a-jod-a-nelkulozhetetlen-es-a-veszelyes-elem-a-pajzsmirigy-mukodeseben.htm

Természetes antibiotikum, vírus-, gomba-, és parazitaellenes.
Fizikai és szellemi teljesítőképesség, hormonegyensúly, zsíranyagcsere, vízháztartás, hőháztartás.

MÉREGTELENÍT: Amennyiben elegendő JÓD van jelen a szervezetünkben, a többi toxikus halogén - bróm, klór és fluor 
- ürül ki a szervezetből, a nehézfémekkel együtt, mint a higany, a kadmium és az ólom.

JÓDhiány tünetek és / vagy kockázati tényezők: 
Fáradtság, depresszió, golyva, hypothyroid, ödéma (vízvisszatartás), bőr-haj-köröm problémák, verejtékhiány, 

memóriazavar, csökkent IQ,  súlygyarapodás, alacsony testhőmérséklet, hideg kezek és lábak, székrekedés, légszomj, 
asztma, pszichiátriai betegségek,  fejfájás, izom és ízületi panaszok, csontritkulás, fertőzések, meghűléses betegségek, 
allergiák, fibromyalgia, hörgő- és tüdőbetegségek, nyirokkeringési panaszok, szív- és érrendszeri betegségek, magas 
vérnyomás, nőgyógyászati betegségek, vetélés, terméketlenség, fibrocisztás emlő betegség, menstruációs problémák, 

vizenyős vagy száraz szemek, nyálhiány/szájszárazság, rekedt hang, rák.

PARAZITAELLENES / FÉREGŰZŐ  kúra 
Fekete dióhéj  +  Fehér Üröm  +  Szegfűszeg   kombináció

A paraziták titkos világa
Antiszeptikus, parazitaölő, vírusölő, gombaölő, féregűző.

A paraziták sokkal elterjedtebbek, mint gondolnánk. 1976-ban az amerikai Centre for Disease Control széles körű 
felmérést végzett az Egyesül Államok lakosai körében, és arra az eredményre jutott, hogy a vizsgált személyek közül 

minden hatodik parazitafertőzésben szenvedett, noha nem tudott róla. Az ENSZ egészségügyi szervezete, a WHO 
felmérései szerint világszerte több mint egymilliárd ember hordoz szervezetében valamilyen parazitát.

GYÓGYGOMBÁK

BIO - ÉS NATURKOZMETIKUMOK
(Nem tartalmaznak káros összetevőket)

Ajakápolás
http://www.iherb.com/Sierra-Bees-Lip-Balms 

Dezodor

$8.06

Nature's Way, Myco Defense, 60 Veggie Caps
(12 szerves gyógygomba: Cordyceps, Mesima, Maitake, Reishi, Yamabushitake, 
Himematsutake, Shiitake, Zhu Ling, Kawaratake, Hiratake, Csiperke, Chaga)
 Shipping Saver 

$9.61

Nature's Way, Reishi Standardized, 100 Capsules
 (Reishi gomba kivonat /teljes termőtest/ 10% poliszacharidok)
 Shipping Saver 

$8.68

Kroeger Herb Co, The Original Wormwood Combination, 100 Veggie Caps  
 2 kapszula naponta 3-szor étkezés előtt. 
 Shipping Saver 

$4.54 

Thai dezodor Stone, Pure & Natural, Crystal dezodor Mist, szagtalan, 8 oz (240 ml) 

$7.86

Now Foods, Potassium Plus Iodine, 180 Tablets  
 Kálium-Jodid  77%-a JÓD
 225mcg JÓD és 99mg KÁLIUM (kálium-kloriddal kiegészítve )
 

http://hu.iherb.com/pr/Thai-Deodorant-Stone-Pure-Natural-Crystal-Deodorant-Mist-Unscented-8-oz-240-ml/6122/?rcode=LIK247
http://www.iherb.com/Sierra-Bees-Lip-Balms/?rcode=lik247
http://www.iherb.com/nature-s-way-reishi-standardized-100-capsules/2006/?rcode=LIK247
http://www.iherb.com/nature-s-way-myco-defense-60-veggie-caps/2029/?rcode=LIK247
http://www.iherb.com/Kroeger-Herb-Co-The-Original-Wormwood-Combination-100-Veggie-Caps/5830/?rcode=LIK247
http://www.harisfogaszat.hu/sites/default/files/fergek.pdf
http://hu.iherb.com/Now-Foods-Potassium-Plus-Iodine-180-Tablets/767/?rcode=LIK247
http://www.tenyek-tevhitek.hu/a-jod-a-nelkulozhetetlen-es-a-veszelyes-elem-a-pajzsmirigy-mukodeseben.htm
http://hu.iherb.com/Now-Foods-Potassium-Plus-Iodine-180-Tablets/767
http://www.iherb.com/Kroeger-Herb-Co-The-Original-Wormwood-Combination-100-Veggie-Caps/5830
http://www.iherb.com/Nature-s-Way-Myco-Defense-60-Veggie-Caps/2029
http://www.iherb.com/Nature-s-Way-Reishi-Standardized-100-Capsules/2006
http://hu.iherb.com/pr/Thai-Deodorant-Stone-Pure-Natural-Crystal-Deodorant-Mist-Unscented-8-oz-240-ml/6122


Fogkrém

$3.71

$3.71

$4.07 

Sampon
Avalon Organics, Biotin B-Complex Thickening Shampoo, (400 ml)  
Biotin B-komplex terápia, hajdúsító sampon. Biztonságos, hatékony, hiteles, természetes hajápolás. 
Mentes: szintetikus illatanyagok, ftalátok, durva szulfátok, parabén. 

$7.92      

Avalon Organics, Tea Tree Scalp Treatment Shampoo with Beta Glucan, (325 ml) Teafa illóolaj, béta-
glükán, Aloe és vitaminok megnyugtatják a fejbőrt. Biztonságos, hatékony, hiteles, természetes 
hajápolás. Mentes: szintetikus illatanyagok, ftalátok, durva szulfátok, parabén. 

$7.57    

Tusfürdő
http://www.iherb.com/Body-Wash-Shower-Gel 

Testápoló
http://www.iherb.com/Hand-Body-Lotion 

Borotválkozás
Giovanni, Moisturizing Shave Cream, Refreshing, Pink Grapefruit & Pomegranate (207 ml) (férfi és női 
frissítő borotválkozó krém minden bőrtípusra - jojoba, olajfa, csipkebogyó, shea vaj, gránátalma, aloe 
vera, narancs, citromhéj, grapefruit) 

$4.89     

Giovanni, Moisturizing Shave Cream, Sensitive, Fragrance Free (207 ml) (férfi és női illatmentes 
borotválkozó krém érzékeny bőrre - jojoba, olajfa, csipkebogyó, shea vaj, aloe vera, acai, goji, zöld tea) 

$4.89  

TERMÉSZETES  ÉDESÍTÉS
STEVIA (Jázminpapóca - egy édes ízű gyógynövény) 

A stevia készítmények 50-300-szor édesebbek a cukornál, 0 kalória, 0 szénhidrát, 0 GI, nem rontja a fogakat, stb.
GYÓGYhatásai:

Legutóbbi klinikai kísérletek kimutatták a stevioside kedvező hatását a magas vérnyomás, a kórós elhízás, a 2. tipusú 
cukorbetegség valamint a reflux kezelésében. Még nem teljesen befejezett kísérletek arra utalnak, hogy a stevioside 

rendszeres fogyasztása – kalcium megtartó hatása folytán - hozzájárul az osteoporosis megelőzéséhez és kezeléséhez is. 
Antibiotikus tulajdonságával segít a fogszuvasodás megelőzésében és az ínybetegségek kezelésében. 

A növény fogyasztása szervezetünkre jótékony hatást gyakorol, serkenti a hasnyálmirigy, máj, lép működését, stabilizálja 
szervezetünk vércukorszintjét, sokkal ritkábban tapasztalunk fáradékonyságot.

A növény hatásainak tudható be többek között a szellemi frissesség megtartását, a jobb emésztést, a nyugtató alvást, a 

Nature's Answer, PerioBrite Natural Whitening Toothpaste with CoQ10, Cinnamint, 
(113.4 g) Mentes: tartósítószerek, a fluorid, az alkohol, a szintetikus oldószerek, 
nátrium-lauril-szulfát-, a mesterséges édesítőszerek, színezékek és festékek. 

$6.49 

Lafe's Natural Body Care, Natural and Organic, RollOn Deodorant, Tea Tree, (89 ml) 
(golyós)  Organikus aloe vera, teafa, körömvirág, kenderolaj, koriander, 
varázsmogyoró, szegfűszeg, természetes ásványi sók.                        Shipping Saver 

Now Foods, Solutions, Xyli•White Toothpaste Gel, Fluoride Free, Refreshmint, 
(181 g) 
fluorid-mentes, SLS-mentes, Paraben-mentes

Now Foods, Solutions, Xyli•White, Toothpaste Gel with Baking Soda, Fluoride-
Free, Platinum Mint, 6.4 oz (181 g) 
fluorid-mentes, SLS-mentes, Paraben-mentes

http://www.iherb.com/Giovanni-Moisturizing-Shave-Cream-Sensitive-Fragrance-Free-7-fl-oz-207-ml/38405?at=0/?rcode=lik247
http://www.iherb.com/Giovanni-Moisturizing-Shave-Cream-Refreshing-Pink-Grapefruit-Pomegranate-7-fl-oz-207-ml/38406?at=0/?rcode=lik247
http://www.iherb.com/Hand-Body-Lotion/?rcode=lik247
http://www.iherb.com/Body-Wash-Shower-Gel/?rcode=lik247
http://www.iherb.com/Avalon-Organics-Tea-Tree-Scalp-Treatment-Shampoo-with-Beta-Glucan-11-fl-oz-325-ml/4468?at=0/?rcode=LIK247
http://www.iherb.com/Avalon-Organics-Biotin-B-Complex-Thickening-Shampoo-14-fl-oz-400-ml/3477?at=0/?rcode=LIK247
http://www.iherb.com/Nature-s-Answer-PerioBrite-Natural-Whitening-Toothpaste-with-CoQ10-Cinnamint-4-oz-113-4-g/49122/?rcode=LIK247
http://www.iherb.com/Nature-s-Answer-PerioBrite-Natural-Whitening-Toothpaste-with-CoQ10-Cinnamint-4-oz-113-4-g/49122/?rcode=LIK247
http://www.iherb.com/Now-Foods-Solutions-Xyli-White-Toothpaste-Gel-with-Baking-Soda-Fluoride-Free-Platinum-Mint-6-4-oz-181-g/11465/?rcode=LIK247
http://www.iherb.com/Now-Foods-Solutions-Xyli-White-Toothpaste-Gel-with-Baking-Soda-Fluoride-Free-Platinum-Mint-6-4-oz-181-g/11465/?rcode=LIK247
http://www.iherb.com/Now-Foods-Solutions-Xyli-White-Toothpaste-Gel-Fluoride-Free-Refreshmint-6-4-oz-181-g/885/?rcode=LIK247
http://www.iherb.com/Now-Foods-Solutions-Xyli-White-Toothpaste-Gel-Fluoride-Free-Refreshmint-6-4-oz-181-g/885/?rcode=LIK247
http://www.iherb.com/Lafe-s-Natural-Body-Care-Natural-and-Organic-Roll-On-Deodorant-Tea-Tree-3-oz-89-ml/13190/?rcode=LIK247
http://www.iherb.com/Lafe-s-Natural-Body-Care-Natural-and-Organic-Roll-On-Deodorant-Tea-Tree-3-oz-89-ml/13190
http://www.iherb.com/Now-Foods-Solutions-Xyli-White-Toothpaste-Gel-Fluoride-Free-Refreshmint-6-4-oz-181-g/885
http://www.iherb.com/Now-Foods-Solutions-Xyli-White-Toothpaste-Gel-with-Baking-Soda-Fluoride-Free-Platinum-Mint-6-4-oz-181-g/11465
http://www.iherb.com/Nature-s-Answer-PerioBrite-Natural-Whitening-Toothpaste-with-CoQ10-Cinnamint-4-oz-113-4-g/49122
http://www.iherb.com/Avalon-Organics-Biotin-B-Complex-Thickening-Shampoo-14-fl-oz-400-ml/3477?at=0
http://www.iherb.com/Avalon-Organics-Tea-Tree-Scalp-Treatment-Shampoo-with-Beta-Glucan-11-fl-oz-325-ml/4468?at=0
http://www.iherb.com/Giovanni-Moisturizing-Shave-Cream-Refreshing-Pink-Grapefruit-Pomegranate-7-fl-oz-207-ml/38406?at=0
http://www.iherb.com/Giovanni-Moisturizing-Shave-Cream-Sensitive-Fragrance-Free-7-fl-oz-207-ml/38405?at=0


különböző sebek, sérülések gyorsabb gyógyulását.
További tulajdonságai között szerepel a növény gyulladás gátló, baktérium- és gombaölő; hatása, melynek köszönhetően a 

különböző bőrproblémák: kelések, pikkelysömör, kivörösödés, lábgomba kezelésére is kiválóan, nagy hatékonysággal 
alkalmazható.

A növényből kivont, édes ízért felelős steviol-glükozidok különösebb lebontás nélkül emésztődnek és ezért kalória-értékük 
rendkívül kicsi. Cukorbetegek is fogyaszthatják. Enyhíti az inzulin-függést, szabályozza az inzulinszintet.

Más tanulmányok vérnyomáscsökkentő, hasnyálmirigy-segítő hatásairól számolnak be, valamint bizonyos ásványi 
anyagtartalma sem mellékes (cink, rutin, magnézium, vas). 

Stevia    112 termék

http://hu.iherb.com/Stevia/?rcode=lik247

	Life Extension, Two-Per-Day Tablets, High Potency Multivitamin & Mineral Supplement, 120 Tablets Shipping Saver  NAPONTA: min. 3 x fél tab, max. 3 x egész tab

