


Üdvözöljük
„A Lifeplus fontos szerepet játszik abban, hogy hozzásegítse az embereket egy 

produktívabb és egészségesebb élethez. Rendkívül nagy öröm számunkra, 

hogy Önt is a fedélzeten üdvözölhetjük. Évek óta úttörő szerepet játszunk a 

legjobb minőségű alapanyagok egyedi kombinációinak kidolgozásában, ami 

lehetővé teszi, hogy a lehető legjobb táplálkozási támogatást tudjuk biztosítani. 

Az Ön segítségével mindenkit hozzásegíthetünk egy jobb minőségű élethez, 

mivel több millió ember számára lehetővé tesszük, hogy többet vigyen véghez, 

többet hozzon ki magából és tovább éljen.”

Tisztelettel:

  J. Robert Lemon, Gyógyszerész
Elnök és társalapító
Lifeplus
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Minó́ség
készítmények és gyártás



5

Nagyszerű termékek alapjául nagyszerű készítmények szolgálnak. A nagyszerű 
készítményeket pedig nagyszerű szakemberek készítik. A Lifeplus több mint 25 éve épít 
J. Robert (Bob) Lemon és Dr. Dwight McKee szakértelmére és szenvedélyére a kifi nomult 
készítmények előállítása terén.

A két szakember a 70-es években kezdte el a piacvezető táplálkozási termékeket gyártó vállalat 
kiépítését egy vitamin-előállító vállalat megvásárlásával, ami lehetővé tette számukra, hogy a 
legmodernebb készítményekkel jelenjenek meg a piacon.

Jövőképük támogatása érdekében Dr. McKee, aki praxisában szívesen alkalmazta a táplálkozási 
tanácsadást, az orvostudomány számos területén folytatott további tanulmányokat. Először 
belgyógyászként szerzett szakképesítést, majd nem sokkal később hematológusi és onkológusi 
szakvizsgát tett. McKee azonban nem állt meg itt, hanem elhelyezkedett a The Scripps 
Kutatóintézet immunológiai osztályán, ahol részt vett azokban az úttörő jellegű kutatásokban, 
amelyek eredményeképpen integrált gondozást nyújtó rákkezelési gyakorlat jött létre. 2001-ben 
Bobnak sikerült meggyőznie McKee-t arról, hogy több jót tudna tenni, ha teljes munkaidejében a 
Lifeplus-nak dolgozna, és McKee azóta is termékeink fő kiötlője.

Dr. McKee egy átfogó táplálkozástudományi mű társszerzője, továbbá 2003-ban 
táplálkozástudományi, majd 2007-ben integrált és holisztikus gyógyítási szakképesítést szerzett.

A hagyományos orvoslás, a kiegészítő orvoslás, a táplálkozástudomány, az immunológia, a 
vegyészet és az onkológia terén szerzett óriási tapasztalatának köszönhetően a világ egyik 
legnagyobb tudású ma élő kutatójává és klinikai orvosává vált.

A Lifeplus-nál a minőség az első. Létesítményeink fejlett technológiát és modern 
feldolgozási módszereket - többek között lehetőség szerint hideg feldolgozási 
folyamatokat - alkalmaznak a legjobb minőségű termékek előállítása érdekében. 

Hideg feldolgozási folyamat
A hő tönkreteszi az aktív enzimeket és vitaminokat. A hideg feldolgozás célja, hogy ezt meggátolja, 
és megőrizze ezeknek a tápanyagoknak a hatóerejét. A hideg feldolgozás csak az egyik olyan 
innovatív eszköz, amelyet a Lifeplus a lehető legjobb minőség érdekében alkalmaz.

Házilag előállított minőség
A minőségből sohasem engedünk, ezért termékeink többségét magunk állítjuk elő az amerikai 
Batesville-ben. Így az egész folyamatot szabályozni és követni tudjuk, oda tudunk fi gyelni a 
legapróbb részletekre is, ezáltal biztosítva termékeink kiváló minőségét.

A különbség érezhető
A termékek kidolgozása, előállítása, palackozása, címkézése és szállítása terén szerzett több 
évtizedes tapasztalatunknak köszönhetően első osztályú minőséget tudunk garantálni tisztességes 
áron - az elejétől a végéig. Sok évig ezeket a minőségi termékeket csak orvosok vásárolhatták. 
Örülünk, hogy ma már közvetlenül Önnek kínálhatjuk termékeinket.
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Minó́ség
innováció

 Célorientált kutatás és fejlesztés
A Lifeplus magasan kvalifi kált szakemberekből álló kutatási és fejlesztési részlegét Dr. Dwight 
McKee és Bob Lemon vezeti, akik számára fontos, hogy folyamatosan felülvizsgálják és 
újraalkossák termékeinket a legújabb tudományos eredmények, valamint együttes tudásuk és 
tapasztalatuk fényében.

A cég által szabadalmaztatott PhytoZyme® Base
A saját fejlesztésű exkluzív PhytoZyme® Base egy speciális gyógynövényekből, 
fi totápanyagokból, társfaktorokból és a jobb biohasznosulást elősegítő növényi enzimekből 
áll. A szinergikusan „összedolgozó” több mint harminc különböző gyümölcsöt, zöldséget 
és gyógynövényt tartalmazó egyedülálló keverék segít termékeink aktív hatóanyagainak 
asszimilációjában.

A keverék koncentrált formában tartalmaz bromelaint, papaint, lucernát és petrezselymet. Ezen 
kívül áfonya, répa, brokkoli, spenót, karfi ol, kelkáposzta, spárga, cékla, csilibors, zöldbab, 
borsó, édesburgonya, uborka, sütőtök, cukorborsó, paradicsom, vízitorma, cukkini, limabab, 
maitake gomba, banán, kantalupdinnye, vörös áfonya, guava, citrom, mangó, narancs, papaja, 
barack, ananász és grépfrút koncentrátuma található meg benne. A PhytoZyme® Base az egyik 
oka annak, amiért sok ember ténylegesen érzi a különbséget a Lifeplus termékek szedése 
esetén.

A szinergia csodája
A szinergikus hatások akkor következnek be, amikor a Lifeplus úgy vegyíti a speciális 
alapanyagokat, hogy közben a végtermék tápértékét is maximalizálja. Az alapanyagok optimális 
kombinálása rendkívül pozitív hatást válthat ki, valamint elősegíti a táplálkozás sok árnyalatnyi 
különbségének érvényesülését, melyet az évek során fedeztünk fel. A szinergia az egyik fő 
oka annak, hogy olyan fontos az exkluzív PhytoZyme® Base, amely szinte minden Lifeplus 
termékbe beépült! A Lifeplus termékek szinergiájának köszönhetően érezni fogja a különbséget!
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Filozófia
A Lifeplus táplálékkiegészító́ fi lozófi ája

Az optimális egészség egyik legfontosabb feltétele a rendszeres, friss gyümölcsökben és 
zöldségekben gazdag, egészséges étrend. Világszerte gyakorlatilag az összes mérvadó 
egészségügyi szervezet szerint naponta legalább 5–9-szer javasolt ezek fogyasztása. A legtöbb 
ember tisztában van ezzel, de ténylegesen csak nagyon kevesen tesznek így! Önnel mi a helyzet? 

A legtöbb ember ajánlatosnak tartja táplálékkiegészítők fogyasztását. Ha étrendje nem annyira 
változatos, hogy mindazokat a tápanyagokat tartalmazza, amelyek az optimális egészséghez 
szükségesek, honnan tudná pótolni ezeket? A legtöbb ember tudja a választ, csak egyszerűen azt 
nem tudja, mely tápanyagokat kell pótolnia.*

Ez az egyik ok, amiért a Lifeplus táplálékkiegészítő-fi lozófi át kidolgozták. Ez egy egyszerű, de 
igen hatékony, három lépéses program, amely segít Önnek minden nap hozzájutnia a szükséges, 
alapvető tápanyagokhoz:

 A legtöbb embernek elégséges csupán a Daily BioBasics és a Proanthenols mindennapos használata, 
mivel az alapvető tápanyagszükségletek majdnem mindenkinél egyezők. Mindannyiunknak vannak 
azonban speciális igényei is, ezek pedig időről időre változhatnak, az egyén életkorától és életmódjától 
függően. Nagyon hasznos, hogy ilyen speciális termékek is rendelkezésre állnak, amikor Önnek éppen 
szüksége van rájuk. Egyszerűen válassza ki a megfelelő speciális terméket diétája kiegészítésére, 
amellyel a kívánt szervet, szervrendszert akarja erősíteni. 

1. 2. 3.
 lépés  lépés  lépés

 Szervezete táplálásához és 
tisztításához egészítse ki 
kedvenc üdítőjét minden nap 
Daily BioBasics™ 
 termékünkkel.

 Sejtjei védelmére a
Proanthenols® 
 a megfelelő kiegészítő.

 Válasszon speciális 
termékeink közül a 
különleges, igény 
szerinti szükségletek 
kielégítésére.
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Termékek

A PLUS PROGRAM
 Karbantartás és védelem 100
Daily BioBasics™
Proanthenols® 100mg
 Termékszám: 4630

A PLUS PROGRAM - GOLD
 Termékszám: 4382

B PROGRAM
 Optimális védelem 
TVM-Plus™
Proanthenols® 100mg  
 Termékszám: 4628

B PROGRAM - GOLD
 Termékszám: 4384

 B PLUS PROGRAM
Optimális védelem - plusz
TVM-Plus™, Proanthenols® 100mg  
FY Skin Formula
 Termékszám: 4006

B PLUS PROGRAM - GOLD
 Termékszám: 4007

A PROGRAM 
 Karbantartás és védelem  
Daily BioBasics™
Proanthenols® 50mg
 Termékszám: 4629

A PROGRAM - GOLD
 Termékszám: 4383

C PROGRAM 
  Karbantartás, védelem és elégedettség 
Daily BioBasics™, Proanthenols® 100mg
Triple Protein Shake
 Csokoládé ízű    Termékszám: 4631
 Vanília ízű    Termékszám: 4632
Vanília izű, édesítőszermentes  Termékszám: 4633

C PROGRAM - GOLD
Csokoládé izű     Termékszám: 4385
 Vanília izű      Termékszám: 4386
Vanília izű, édesítőszermentes  Termékszám: 4387

ISMERJE MEG SPECIÁLIS PROGRAMCSOMAGJAINK KÉNYELMÉT!

Egészítse ki programcsomagjaink bármelyikét OmeGold-dal!
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PROANTHENOLS® 
Valódi védelem antioxidánsokkal

Jack Masquelier professzor 50 éves dél-franciaországi kutatásain 
alapszik a Proanthenols® antioxidáns védelme. A Proanthenols® nem 
a kiskereskedésekben is megtalálható közönséges fenyőkéreg- vagy 
szőlőmagkivonatot tartalmazó termék, hanem eredeti OPC™-t (oligomer 
proantocianidokat) tartalmaz, amely a Dél-Franciaországban honos 
különleges szőlők magjából és bizonyos fenyőfélékből származó kivonat.

A Proanthenols® hatékonyan védi szervezete sejtjeit. Miért van szükségünk 
antioxidánsokra? A televíziók és a számítógépek által generált sugárzás, 
a dohányfüst, a légszennyezettség, az alkohol, a gyógyszerek, a 
vegyi anyagok és a rohanó életmód miatt szabadgyökök keletkeznek 
szervezetünkben. A szabadgyökök megtámadják a létfontosságú 
sejtszerkezeteket.

 Termékszám: 4469 50 mg 60  tabletta
 Termékszám: 4468 50 mg 240 tabletta
 Termékszám: 4470 100 mg 60 tabletta

 A táplálékkiegészítők nem helyettesítik a változatos étrendet!

Termékinformáció - 100mg
Tabletta/doboz 60
Mennyiség 2 tablettában RDA %-a
C-vitamin (L-aszkorbinsav) 40 mg 50%
Oligomer proantocianidinek (OPC) 200 mg *
Egész gyümölcsből nyert porított citrom biofl avonoidok 260 mg *
Heszperidin (heszperidin komplexből) 50 mg *
Rutin 40 mg *
Kvercetin-dihidrát 10 mg *
RDA = Az Európai Unió által ajánlott napi beviteli mennyiség (2008/100/EK irányelv).
*Nincs megállapítva ajánlott napi beviteli mennyiség.

EU.PI.MOD 4  Vegetáriánusok is használhatják.
Gluténmentes
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Daily BioBasics™
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DAILY BIOBASICS™ 
Veggie Caps

Könnyen lenyelhető kapszulák.

 Termékszám 4476 

480 kapszula

DAILY BIOBASICS™ 
Kiváló táplálkozási energiaforrásunk
A Daily BioBasics™ táplálékkiegészítő ital mindennel rendelkezik, amire általános egészsége megőrzéséhez szüksége van. 
Kiegyensúlyozott vitaminokból, ásványi anyagokból és rostokból álló összetételének köszönhetően biztosítja mindazokat a 
tápanyagokat, amelyekre szüksége van fi zikai erőnléte és szellemi frissessége maximumának fenntartásához. Az innovatív és 
szabadalmaztatott gyártási technológiának köszönhetően bársonyosan krémes ital formájában fogyasztható.

Egy adag Daily BioBasics™ elfogyasztásával hozzájuthat: 
•  a létfontosságú vitaminok és ásványi anyagok, például a kalcium és a 

magnézium szükséges napi mennyiségének 100%-ához;
•  az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma által ajánlott napi 

rostbevitel több mint 50%-ához;
• 35 féle gyümölcs- és zöldségkivonatból származó fi tonutriensekhez;
• 20 különböző gyógynövénykivonatból származó fi tonutriensekhez;
• speciális tápanyagokhoz, köztük a spirulina és a chlorella algához.
•  Az összesen 81 fajta, különféle hatású gyógynövénynek, gyümölcsnek, 

zöldségnek, vitaminnak, ásványi anyagnak és egyéb kulcsfontosságú tápanyagnak 
köszönhetően az ital gazdag antioxidánsokban, amelyek segítenek az oxidációs 
stressz leküzdésében, így védelmet biztosítanak a szabadgyökök ellen.

A Daily BioBasics™ fenntartja a megfelelő kalciumszintet, valamint minden nap 
ellátja szervezetét a szükséges létfontosságú vitaminokkal és ásványi anyagokkal.
 Termékszám 4471     785 g

 A táplálékkiegészítők nem helyettesítik a változatos étrendet!

RDA = Az Európai Unió által ajánlott napi beviteli mennyiség (2008/100/EK irányelv). *Nincs megállapítva ajánlott napi beviteli mennyiség.

EU.PI.MOD 9A Az Európai Unió által nincs megállapított napi rostanyag beviteli mennyiség.

 Vegetáriánusok is használhatják.
Gluténmentes

Termékinformáció
Adagolás két adagoló kanálnyi (kb. 26,1 g)
Adag/doboz 30
 Mennyiség egy adagban RDA %-a
Étkezési rostok 13g 

Oldható rost 8g
Oldhatatlan rost 5g

A-vitamin (összesen) 800 μg RE 100%
A-vitamin (retinil-acetát) 750 μg RE 94%
Béta-karotin 50 μg RE 6%

D-3 vitamin (kolekalciferol) 10 μg 200%
E-vitamin 82,5 mg α-TE 688%
(D-alfa tokoferolsav szukcinát)
C-vitamin (L-aszkorbinsav, Barbadoszcseresznye

(acerola) kivonat, porított csipkebogyó) 300 mg 375%
Tiamin mononitrát (B1-vitamin) 3 mg 273%
Ribofl avin (B2-vitamin) 3,5 mg 250%
Niacin (nikotinamid) 40 mg NE 250%
B6-vitamin (piridoxin HCl) 4 mg 286%
Folsav (pteroilmonoglutamát sav) 400 μg 200%
B12-vitamin (cianokobalamin) 12 μg 480%
Biotin 300 μg 600%
Pantoténsav (kalcium-d- 20 mg 333%

pantotenát formájában) 20 mg 333%
Kalcium (összesen) 1000 mg 125%
Magnézium (összesen) 350 mg 93%
Cink (cink-glükonát formájában) 15 mg 150%
Jód (kálium-jodid formájában) 150 μg 100%
K1-vitamin (fi tomenadion) 80 μg 107%
Szelén (nátrium szelenát formájában) 130 μg 236%
Réz (réz-glükonát formájában) 2 mg 200%
Mangán (mangán-glükonát formájában) 2 mg 100%
Króm (króm(III)-klorid formájában) 180 μg 450%
Molibdén (nátrium molibdenát formájában) 125 μg 250%

 Mennyiség egy adagban RDA %-a
Maltodextrin 3,6 g *
Porított egyiptomi útifű maghéj 3,8 g *
Porított egyiptomi útifű mag 12,3 g *
Porított indiai fürtös bab  

(guar gum) magfehérje 277 mg *
Porított lenmag (olajtalanított) 277 mg *
Alginát (barnamoszatból)

(laminaria digitata) Porított teljes
növényi izolátum 147 mg *

Porított fekete diólevél 140 mg *
Bór (bórax formájában) 300 μg *
Szilícium (összesen) 1 mg *
Kolin bitartrát 5 mg *
Inozit 30 mg *
Lecitin (szója) 50 mg *
Citrom biofl avonoidok

(porított egész gyümölcsből) 50 mg *
PABA 10 mg *
Alfa-liposav 5 mg *
Heszperidin (heszperidin komplexből) 8 mg *
Kvercetin-dihidrát 10 mg *
Rutin 10 mg *
Lutein (lutein kivonatból) 100 μg *
Likopin (likopin kivonatból) 60 μg *
L-glutation 2 mg *
Szója izofl avon kivonat 13 mg *
Barbadoszcseresznye (acerola) kivonat 10 mg *
Porított lucernalevél 191 mg *
Csüdfű gyökértörzs kivonat 16 mg *
Porított céklagumó 46 mg *

 Mennyiség egy adagban RDA %-a
Porított fekete áfonya levél 20 mg *
Porított brokkoli virágrózsa 75 mg *
Porított brokkoli virágrózsa 20 mg *
Porított káposztalevél 25 mg *
Porított sárgarépagyökér 180 mg *
Porított karfi olvirág 50 mg *
Porított orvosi székfű (kamilla) virág 20 mg *
Porított chlorella (egysejtű alga) 10 mg *
Porított dulse-alga levél 10 mg *
Porított édeskömény mag 50 mg *
Páfrányfenyőlevél-kivonat (ginkgo biloba) 10 mg *
Porított ginszenggyökér (szibériai)

(eleutherococcus) 10 mg *
Porított zöldborsószem 40 mg *
Porított zöldpaprika 30 mg *
Porított zöld tea levél 35 mg *
Porított kelkáposztalevél 20 mg *
Porított citromfű levél 20 mg *
Porított norvég moszat 10 mg *
Porított petrezselyemlevél 35 mg *
Porított csipkebogyó 10 mg *
Porított rozmaringlevél 25 mg *
Porított spenótlevél 10 mg *
Porított spirulina fi toplankton 

mikroalga 10 mg *
Kurkuminoidok 

(kurkumagyökér kivonatból) 19 mg *
Porított vízitormalevél 25 mg *
ProBioTx™ stabilizált 

probiotikum keverék 35 mg *
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Bodysmart
BODYSMART SOLUTIONS Triple Protein Shake
 Aminosavak, vitaminok és ásványi anyagok hármas fehérjeporban

A Bodysmart Solutions Triple Protein Shake minden adagja három forrásból – tejsavóból, tejből és szójából 
– nyert 20 gramm minőségi fehérjét tartalmaz, és ezzel kiválóan kiegészíti napi étrendjét. Így az aminosavak 
teljes skálájával gazdagítja szervezetét, azonnal hasznosítható formában.

A Bodysmart Solutions Triple Protein Shakek biológiailag különösen jól hasznosítható kalciumot, 
magnéziumot és káliumot is tartalmaznak. A tejben lévő kalcium jótékony hatással lehet diétájára is. Ezek a 
fehérjeturmixokok mindössze egy gramm zsiradékot és egy-két gramm szénhidrátot tartalmaznak (a vanília 
ízű egy grammot, a csokoládé kettőt).

BODYSMART SOLUTIONS Multivitamin Gold Formula
 Vitamint, ásványi anyagot és gyógynövényt tartalmazó tabletták nők és férfi  ak számára

 Speciálisan összeállított vitamin-kiegészítők, amelyek együttesen kedvező hatást fejtenek ki a Bodysmart 
Solutions Triple Protein Shake vitaminjaival és tápanyagaival. Ez a vitaminkombináció úgy biztosítja a napi 
szükséges vitamin- és ásványi anyag bevitel legalább 100%-át, hogy közben nem lépi túl a biztonságosan 
bevihető tápanyagok legfelső határát. A Bodysmart Solutions multivitamin nőknek és férfi aknak, valamint 
a Bodysmart Solutions Triple Protein Shake együttes fogyasztása nemcsak az összes elengedhetetlen 
tápanyagot biztosítja, hanem azon túlmenően tápanyagok egész skálájával gazdagítja szervezetét.
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Bodysmart Solutions 
Triple Protein Shake 
 Termékszám 5518 –  csokoládé ízű 
 Termékszám 5519 –  vanília ízű   
 Termékszám 5499 – vanília izű, édesítőszermentes 

Bodysmart Solutions Enerxan® 
 Termékszám 4532 

Bodysmart  Solutions Men’s 
 Termékszám 4533 – Gold Formula

Bodysmart  Solutions Women’s 
 Termékszám 4534 – Gold Formula

Bodysmart  Solutions
 Termékszám 7889 –  turmixedény  
 Termékszám 7890 –  mérőszalag 
 Termékszám 4643 –   kézikönyv 

 Termékszám 4558 – Gold kezdőcsomag férfi ak számára – csokoládés
 Termékszám 4555 – Gold kezdőcsomag férfi ak számára – vaníliás
 Termékszám 4562 –  Kezdőcsomag – Daily BioBasics & csokoládés

 Termékszám 4570 – Gold kezdőcsomag nők számára – csokoládés
 Termékszám 4567 – Gold kezdőcsomag nők számára – vaníliás  
 Termékszám 4561 –  Kezdőcsomag – Daily BioBasics & vaníliás

Bodysmart Solutions  kezdőcsomagok
Minden Bodysmart Solutions kezdőcsomag tartalmaz:
• Triple Protein Shake –  csokoládé vagy vanília ízű
• Gold multivitamin nők vagy férfi ak számára vagy Daily BioBasics™
• Enerxan® • a program részletes kézikönyv* • innovatív mérőszalag* és turmixedény*
 *Csak az első rendeléskor ingyenes.

 A táplálékkiegészítők nem helyettesítik a változatos étrendet!

BODYSMART SOLUTIONS Enerxan®

Króm és gyógynövény tartalmú tabletták az energiaszint fokozására

Töltse fel Bodysmart Solutions programját Enerxan-nal. Az Enerxan segítségével hamarabb eléri a kívánt 
eredményt. Összetevői között szerepel a zöld tea, yerba maté, guarana, damiana, fahéj, króm és kakaó kivonat, 
valamint az L-tirozin aminosav.
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TVM-PLUS™ 
Gazdag Daily BioBasics tápanyag praktikus „rostmentes” tablettában

A TVM-Plus tablettát azoknak ajánljuk, akik a tevékeny életmód mellett általános 
multivitamin-ásványi anyag táplálékkiegészítőt szeretnének fogyasztani tabletta 
formájában. A TVM-Plus a nátrium, a kálium és a vas kivételével az összes 
létfontosságú vitamint és ásványi anyagot tartalmazza. A nátrium és a kálium még a 
gyenge minőségű étrendekben is bőségesen előforduló ásványi anyagok. A legtöbb 
embernek elegendő az egészséges táplálkozás során bevitt vas mennyisége. A 
TVM-Plus nem tartalmaz hozzáadott vasat, amely serkentené a szabadgyökök 
keletkezését. A TVM-Plus alapja az egyedülálló Lifeplus PhytoZyme Base, amely 
növényi enzimek valamint gyümölcs- zöldség- és egyéb növényi koncentrátumok 
összhangján alapszik.

A TVM-Plus gondoskodik arról, hogy szervezete a „létfontosságú” tápanyagokon kívül 
egyéb tápanyagokhoz is hozzájusson.

 Termékszám 4448  180  tabletta

 A táplálékkiegészítők nem helyettesítik a változatos étrendet!

 Termékinformáció
Tabletta/doboz: 180
 Mennyiség 2 Tablettában RDA %-a
A-vitamin (összesen) 750 μg RE 94%

A-vitamin (retinil-acetát) 250 μg RE 31%
A-vitamin (béta-karotin) 500 μg RE 63%

D-3 vitamin (kolekalciferol) 5 μg 100%
E-vitamin (D-alfa

tokoferolsav szukcinát) 28 mg α-TE 233%
C-vitamin (l-aszkorbinsav) 100 mg 125%
Tiamin mononitrát (B1-vitamin) 1,0 mg 91%
Ribofl avin (B2-vitamin) 1,2 mg 86%
Niacin (nikotinamid) 6,6 mg NE 41%
B6-vitamin (piridoxin HCl) 1,0 mg 71%
Folsav

(pteroilmonoglutamát sav) 166 μg 83%
B12-vitamin (cianokobalamin) 4 μg 160%
Biotin 100 μg 200%
Pantoténsav (kalcium-d-

pantotenát formájában) 4,6 mg 77%
Kalcium (összesen) 200 mg 25%

 Mennyiség 2 Tablettában RDA %-a
Foszfor (összesen) 123 mg 18%
Magnézium (összesen) 133 mg 35%
Cink (cink-glükonát formájában) 10 mg 100%
Jód (kálium-jodid formájában) 50 μg 33%
K1-vitamin (fi tomenadion) 27 μg 36%
Szelén (nátrium

szelenát formájában) 42 μg 76%
Réz (réz-glükonát formájában) 0,3 mg 30%
Mangán 

(mangán-glükonát formájában) 0,6 mg 30%
Króm (króm-pikolinát formájában) 60 mg 150%
Molibdén

(nátrium molibdenát formájában) 40 μg 80%
PABA 2 mg *
Bór (bórax formájában) 250 μg *
Szilícium (összesen) 1 mg *
Barbadoszcseresznye

(acerola) kivonat 2 mg *

 Mennyiség 2 Tablettában RDA %-a
Porított lucernalevél 2 mg *
Feketeáfonya-kivonat 3,4 mg *
Porított norvég moszat 3,4 mg *
Porított petrezselyemlevél 2 mg *
Porított csipkebogyó 2 mg *
Porított szibériai ginszenggyökér 2 mg *
Porított vízitormalevél 2 mg *
Alfa-liposav 2 mg *
Kolin bitartrát 2 mg *
Heszperidin (heszperidin komplexből) 3,4 mg *
Inozit 10 mg *
Lecitin (szója) 6,6 mg *
Citrom biofl avonoidok

(porított egész gyümölcsből nyert) 17 mg *
Likopin kivonat 0,4 mg *
Lutein kivonat 0,7 mg *
Rutin 3,4 mg *
Szója izofl avon kivonat 4 mg *

RDA = Az Európai Unió által ajánlott napi beviteli mennyiség (2008/100/EK irányelv). *Nincs megállapítva ajánlott napi beviteli mennyiség.

 EU.PI.MOD 5  Vegetáriánusok is használhatják.
Gluténmentes
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CALMAG PLUS
A kalcium és a magnézium 
hozzájárul általános egészsége 
megőrzéséhez

Kalciumra nem csak a csontoknak 
és a fogaknak van szüksége, hanem 
elengedhetetlen az izmok, a szív 
és az idegrendszer egészséges 
működéséhez is. A D-vitaminnak 
speciális szerepe van az egészséges 
kalcium-anyagcserében: a kalciummal 
és a magnéziummal együtt, 
segít megőrizni az egészséges 
csontszerkezetet, izomtónust és 
fogakat. A magnézium a szervezet több 
mint 300-féle enzimrendszere számára 
nélkülözhetetlen tápanyag, emellett az 
egészséges csontokhoz, valamint a 
sejtek energiaforrásául szolgáló ATP 
(adenozin-trifoszfát) képződéséhez is 
szükséges.

 Termékszám 4455  300 tabletta

DIGESTIVE 
FORMULA
Egyedi készítmény az 
emésztőszerveknek

A Digestive Formula egy egyedülálló 
emésztést elősegítő táplálékkiegészítő. 
A savasító tápanyagok fenntartják 
azt a környezetet, amely rendes 
körülmények között beindítja 
és megkönnyíti az emésztést. A 
szénhidrát-, fehérje- és zsírbontó 
enzimek tovább segítik ezt a 
folyamatot. A hasnyálmirigy 
többfunkciós enzimei különösen 
fontosak, hiszen minden étel 
emésztésében részt vesznek, 
beleértve a fehérjéket, zsírokat és 
komplex szénhidrátokat is.

Azok vagyunk, amit megeszünk, 
megemésztünk és hasznosítunk.

 Termékszám 4452 90 tabletta

 Termékinformáció
Tabletta/doboz: 300
Mennyiség 6 tablettában RDA %-a
C-vitamin (kalcium-L-aszkorbát formájában): 144 mg 180%
D-3 vitamin (kolekalciferol) 6 μg 120%
Kalcium (összesen) 600 mg 75%
Foszfor (összesen) 106 mg 15%
Magnézium (összesen) 300 mg 80%
Cink (cink-glükonát formájában) 9 mg 90%
K1-vitamin (fi tomenadion) 38 μg 51%
Réz (réz-glükonát formájában) 0,6 mg 60%
Mangán (mangán-glükonát formájában) 3 mg 150%
Bór (bóraxból) 3,6 mg *
Betain HCl 60 mg *
L-glutamic sav 120 mg *
Porított lucernalevél 24 mg *
Szilícium (kovasav formájában) 3 mg *
Porított norvég moszat

(ascophyllum nodosum L.) 12 mg *
RDA = Az Európai Unió által ajánlott napi beviteli mennyiség 
(2008/100/EK irányelv). 
*Nincs megállapítva ajánlott napi beviteli mennyiség.

 EU.PI.MOD 5                                  Vegetáriánusok is használhatják

 Termékinformáció
Tabletta/doboz 90
Mennyiség 3 tablettában RDA %-a
Kalcium 75mg 9%
Foszfor 27mg 4%
Amiláz 150mg *
Epe 135mg *
Bromelin 90mg *
Lipáz 75mg *
Pankreatin 6X 300mg *
Pankrelipáz 330mg *
Papain 90mg *
Pepszin 210mg *
Betaine HCl 450mg *
L-glutamic sav 60mg *
Glicin 15mg *
Porított aloe vera levél 15mg *
Porított céklagumó (beta vulgaris rubra L.) 15mg *
Glicerin 36mg *
Lecitin (szója) 15mg *
Porított borsmentalevél 15mg *
ProBioTx™ stabilizált probiotikum keverék 60mg *
RDA = Az Európai Unió által ajánlott napi beviteli mennyiség 
(2008/100/EK irányelv). 
*Nincs megállapítva ajánlott napi beviteli mennyiség.

 EU.PI.MOD 4 Gluténmentes

Gluténmentes
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Lifeplus® BIOlogik™ Gyümölcsszeletek
A mandulás-vaníliás BIOlogik™ gyümölcsszelet élvezetes csemege a mandula 
telt aromájával és egy csipetnyi vaníliával. Ezen felül gluténmentes, és igazoltan 
megfelel az Európai Unió organikus termékekre vonatkozó szabályozásának is.

Mandulás-vaníliás (gluténmentes)          Termékszám 1803        20 szelet

 Termékinformáció
Adagolás 1 szelet (50 g)
Kiszerelés 12 db
Átlagos tápérték 100 g termékben az RDA %-ában
Energiatartalom 408 kcal or 1708 kJ *
Fehérje 22,9 g *
Szénhidrát 39,0 g *

ebből cukor 34,2 g *
Zsír 15,3 g *

ebből telített 6,4 g *
ebből transzzsír 0 g *

Rost 11,2 g *
A-vitamin (retinil-acetát) 160 μg RE 20%
D-3 vitamin (kolekalciferol) 1,0 μg 20%
E-vitamin (DL-alfa-tokoferil acetát) 3,6 mg α-TE 30%
C-vitamin (L-aszkorbinsav) 16 mg 20%
B1-vitamin (tiamin HCl) 0,22 mg 20%
B2-vitamin (ribofl avin) 0,28 mg 20%
Niacin (nikotinamid) 3,2 mg NE 20%
B6-vitamin (piridoxin HCl) 0,28 mg 20%
Folsav (pteroilmonoglutamát sav) 60 μg 30%

Átlagos tápérték 100 g termékben az RDA %-ában
B12-vitamin (cianokobalamin) 0,5 μg 20%
Biotin 10 μg 20%
Pantoténsav (kalcium-d-pantotenát) 1,2 mg 20%
K1-vitamin (fi tomenadion) 15,0 μg 20%
Kalcium (összesen) 320,0mg 40%
Foszfor (összesen) 293,0mg 42%
Vas (vas-szulfát formájában) 2,8 mg 20%  
Magnézium (magnézium-oxid formájában) 112,5 mg 30%  
Cink (cink-oxid formájában) 2,0 mg 20%  
Jód (kálium-jodid formájában) 30,0 μg 20%  
Szelén (nátrium szelenát formájában) 11,0 μg 20%
Réz (összesen) 0,21 mg 21%
Króm (króm(III)-klorid formájában) 8,0 μg 20%
Mangán (mangán-szulfát formájában) 0,4 mg 20%
Molibdén (nátrium molibdenát formájában) 10,0 μg 20%
Nátrium 0,24 g *
Kálium (összesen) 554 mg 28%

RDA = Az Európai Unió által ajánlott napi beviteli mennyiség (2008/100/EK irányelv). *Nincs megállapítva ajánlott napi beviteli mennyiség.

EU.DE.PI.MOD1

SMART BAR
Csokoládés energiaszelet

A Lifeplus Smart Bar természetes komplex szénhidrátok, zsírok, fehérjék és étkezési rostok speciális keverékéből 
áll. Nem tartalmaz cukoralkoholokat, transzzsírokat és mesterséges édesítőszereket. Ennek köszönhetően képes 
gondoskodni szervezete tartós energiaellátásáról. 

 Termékszám 1808      12 szelet
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OMEGOLD® 
Szabadalmaztatott DHA (DHS) és EPA (EPS) zsírsavakban gazdag omega-3 olajkeverék
Az OmeGold abban egyedülálló, hogy olyan növényi illóolajok különleges keverékét tartalmazza, amelyek 
hatékony zsírban oldódó antioxidánsok is egyben. Minden lágyzselatin kapszula tartalmaz DHS és EPS omega-3 
zsírsavakat D vitaminnal kombinálva, valamint antioxidánsokban gazdag illóolajok egyedi, szabadalmaztatott 
keverékét. Az OmeGold biztonságos és hatékony megoldás arra, hogy egész családjának biztosítsa az 
elengedhetetlen omega-3 zsírsavellátást. Kutatások igazolták, hogy a DHS az agy létfontosságú alkotóeleme. Sőt, 
az agyi lipidek egynegyede is DHS-ből áll.

Az OmeGold bővelkedik az egészséges táplálkozásban fontos szerepet játszó omega-3 zsírsavakban.

 Termékszám 5000  60 db lágyzselatin kapszula

PHASE’OMINE
A Phase’oMine hüvelyesekből 
származó, szabadalmaztatott 
fehérjekivonat, amelynek faseolamin 
tartalma további fehérjével egészíti 
ki étrendjét. A Phase’oMine az 
exkluzív Lifeplus PhytoZyme 
Base alapján készül, és a gyors 
feloldódást biztosító különleges 
Softab technológia révén hozzájárul a 
kiegyensúlyozott táplálkozáshoz, 
és segíti az emésztést.

 Termékszám 4461  180 tabletta

PH PLUS™

Lúgosító tabletták kalciummal, 
magnéziummal és káliummal
 Termékszám 4620  270 tabletta

 A táplálékkiegészítők nem helyettesítik a változatos étrendet!

 Termékinformáció
Lágyzselatin kapszula/doboz 60
Mennyiség kapszulánként RDA %-a
D-vitamin (kolekalciferol) 20 μg 400%
E-vitamin (d-alfa-tokoferol) 3 mg α-TE 25%
Összes omega-3 zsírsav (minimum) 600 mg *
EPS (eikozapentaénsav) 60 és 150 mg között *
DHS (dokozahexaénsav; minimum) 430 mg *
E32 illóolaj-keverék 32 mg *
RDA = Az Európai Unió által ajánlott napi beviteli mennyiség 
(2008/100/EK irányelv). 
*Nincs megállapítva ajánlott napi beviteli mennyiség.

 EU.DE.PI.MOD 1E Gluténmentes

 Termékinformáció
Tabletta/doboz 270

3 tabletta napi 
(9 tablettában)

RDA %-a

Kalcium 228 mg 684 mg 86%*
(kalcium-karbonát formájában)
Foszfor 8 mg 24 mg 3%*
(trikálium-foszfát formájában)
Magnézium 90 mg 270 mg 72%*
(magnézium-karbonát formájában)
Kálium 241 mg 723 mg 36%*
(kálium-bikarbonát és 
trikálium-foszfát formájában)

RDA = Az Európai Unió által ajánlott napi beviteli mennyiség 
(2008/100/EK irányelv). 
*Nincs megállapítva ajánlott napi beviteli mennyiség.

 EU.DE.PI.MOD 3A  Vegetáriánusok is használhatják.
Gluténmentes

 Termékinformáció
Tabletta/doboz 180
Mennyiség 6 tablettában RDA %-a
Kidney (vese) bab (phaseolus vulgaris l.)

Fehérjekoncentrátum kivonat 1500 mg *
RDA = Az Európai Unió által ajánlott napi beviteli mennyiség. 
*Nincs megállapítva ajánlott napi beviteli mennyiség.

 EU.DE.PI.MOD 2  Vegetáriánusok is használhatják.
Gluténmentes
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Szintén kapható

CO-Q-10 PLUS™

 Antioxidánsok segítségével védi szervezete kardiovaszkuláris rendszerét

 Termékszám 5591 60 db kapszula

EPA PLUS
 Értékes omega-3 zsírsavak 
mélytengeri, hidegvízi halakból

Az EPA Plus az egészséges 
táplálkozásban fontos szerepet játszó 
omega-3 zsírsavakat tartalmazó tengeri 
lipidkoncentrátum.

 Termékszám 5512 90 kapszula

UBIQUINOL 100
Továbbfejlesztett Co-Q-10 formula

Az ubiquinol a Co-Q-10 aktív antioxidáns formája, és az egyik leghatékonyabb zsírban 
oldódó antioxidáns. Könnyen hasznosítható, átalakított formula, amely akár nyolcszor 
hatékonyabban szívódik fel a szervezetben, mint a hagyományos Co-Q-10. És mivel 
zsírban oldódik, az ubiquinol mélyen bejut a sejtfalakba és a mitokondriális membránba.

Az ubiquinol rendkívül fontos szerepet játszik a test mitokondriumaiban – azaz a sejtek 
„erőműveiben” – zajló ATP (energia) termelésében. Ebből kifolyólag nélkülözhetetlen 
a létfontosságú szervek, mint az agy, a szív, a vese, a máj vagy a tüdő ellátásához 
szükséges energia előállításában. Minél több energiát égetünk el, szervezetünknek 
annál több külső Co-Q-10 bevitelére van szüksége. Amellett, hogy a Co-Q-10 fontos 
antioxidáns és az immunrendszer szerves része, elengedhetetlen a kognitív folyamatok, 
valamint a szív- és érrendszer egészséges működéséhez is. A szervezet természetes 
Co-Q-10 termelése a kor előrehaladtával csökken, csakúgy, mint az a képessége, hogy a 
tápanyagokat ubiquinollá alakítsa át.

Bár minden ember más és más, az 
egészséges Co-Q-10 szint fenntartása 
mindenki számára egyaránt fontos.

 Termékszám 1601 30 db
 lágyzselatin 
 kapszula

 Termékinformáció
Kapszula/doboz 90
Mennyiség 3 kapszulában RDA %-a
E-vitamin (d-alfa-tokoferol) 6 mg α-TE 50%
EPS (eikozapentaénsav) 420 mg *
DHS (dokozahexaénsav) 300 mg *
RDA = Az Európai Unió által ajánlott napi beviteli mennyiség 
(2008/100/EK irányelv). 
*Nincs megállapítva ajánlott napi beviteli mennyiség.

 EU.DE.PI.MOD 2K Gluténmentes

 Termékinformáció
Lágyzselatin kapszula/doboz 30
Mennyiség kapszulánként RDA %-a
Ubiquinol (továbbfejlesztett Co-Q-10 formula) 100 mg *
RDA = Az Európai Unió által ajánlott napi beviteli mennyiség 
(2008/100/EK irányelv). 
*Nincs megállapítva ajánlott napi beviteli mennyiség.

 EU.PI.MOD 1B Gluténmentes
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JOINT FORMULA
Táplálékkiegészítő az egészséges 
porcokért és ízületekért

A Lifeplus Joint Formula az egyik 
legkitűnőbb és legteljesebb értékű 
glükozamin-készítmény. Glükozamin-
szulfátot, kondroitin szulfátot és 
ásványi anyagokat tartalmaz, 
amelyek nélkülözhetetlenek a porcok 
egészségének megőrzéséhez. A 
formulában található szinergikus 
hatású aminosavak segítik a 
szervezet egészséges kollagén- és 
porcképzését.

 Termékszám 4433  120 tabletta

LYPRINEX™

 Táplálékkiegészítő az ízületek 
egészséges működésének 
fenntartásához

Az Új-Zéland tengerparti vidékein 
régóta nagy becsben tartott, 
szabadalmaztatott lipid kivonat, 
különös hatékonysággal segíti az 
ízületek egészséges működését.

Szabadalmaztatott lipid kivonat 

 Termékszám 4489  60 db kapszula

 A táplálékkiegészítők nem helyettesítik a változatos étrendet!

 Termékinformáció
Tabletta/doboz 120
Mennyiség 4 tablettában RDA %-a
Magnézium (magnézium-citrát formájában) 64 mg 17%
Cink (cink-szulfát formájában) 4 mg 40%
Réz (réz-glükonát formájában) 0.2 mg 20%
Mangán (mangán-glükonát formájában) 2 mg 100%
Glükozamin-szulfát (kálisó) 1200 mg *
N-acetil D-glükozamin 200 mg *
Kondroitin-szulfát 200 mg *
Hialuronsav 20 mg *
Hidrolizált kollagén 100 mg *
Szilícium (összesen) 8 mg *
RDA = Az Európai Unió által ajánlott napi beviteli mennyiség 
(2008/100/EK irányelv). 
*Nincs megállapítva ajánlott napi beviteli mennyiség.

 EU.PI.MOD 3 Gluténmentes

 Termékinformáció
Tabletta/doboz 60
Mennyiség 2 kapszulában RDA %-a
Zöld héjú kagylóból (perna canaliculus) 

nyert teljes spektrumú lipid kivonat 100 mg *
RDA = Az Európai Unió által ajánlott napi beviteli mennyiség 
(2008/100/EK irányelv). 
*Nincs megállapítva ajánlott napi beviteli mennyiség.

 EU.DE.PI.MOD 1R Gluténmentes
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EVENING PRIMROSE OIL (ligetszépe olaj)
Különösen gazdag telítetlen zsírsavakban  

A ligetszépe olaj az egyik legbecsesebb és legértékesebb a természetben előforduló 
olajok közül. Az ősi észak-amerikai indián sámánok által különösen nagy becsben 
tartott ligetszépe olaj nagy mennyiségű gamma-linolénsavat és linolénsavat 
tartalmaz esszenciális zsírsavakban. Az olajnak szerepe van a férfi ak prosztaglandin 
termelésében. Az értékes ligetszépe olaj jelentősen javítja a testi működést. A hölgyek 
tapasztalata szerint a ligetszépe olaj kellemes, harmonizáló hatású, különösen a 
„nehéz napokon”.

A bőrre és a körömre is áldásos 
hatást fejt ki.

 Termékszám 5529 60 kapszula

FUSIONS RED™

Gyümölcskoncentrátum

A Fusions Red™ tömény, „szupergyümölcs”-ökből álló összetevői (meggy, gránátalma, 
rókaszőlő, fekete cseresznye, goji, mangosztán, açai és homoktövis) feltöltik a 
szervezetét természetes antioxidánsokkal. A szabadalmaztatott hidegeljárásos 
koncentrátum-előállító technológiánkkal készülő Fusions Red™ azért egyedülálló, 
mert megőrzi a természetben előforduló fi tonutriensek épségét, ezáltal természetes 
formában tartalmazza a fi tonutriensek teljes állományát.

• 100%-ban természetes, és kémiai adalékanyagoktól mentes.

•  Ez az áttörő újdonság tökéletes kiegészítője más Lifeplus terméknek 
(Joint Formula és Lyprinex).

• Összetevői között megtalálhatók a legfontosabb antioxidánsok.

• Teljes mértékben növényi eredetű, a kapszulát is beleértve.

•  Gyermekeknek is kitűnő! Finom, összerágható kapszula, 
amelynek tartalmát akár az ételre is öntheti.

•  Javítja az izmok vérellátását – vegyen 
be belőle 1-2 szemet edzés előtt és/
vagy után.

A szabadalmaztatott hidegeljárásos 
koncentrátum-előállító technológia a 
legjobban nyújtja Önnek azt, amit a 
természet kínálhat.

 Termékszám 4000 60 db növényi
 eredetű kapszula

 Termékinformáció
Kapszula/doboz 60
Mennyiség 2 kapszulában RDA %-a
E-vitamin (d-alfa-tokoferil acetát) 20 mg α-TE 167%
Ligetszépe olaj 1000 mg *

Gamma-linolénsav 100 mg *
RDA = Az Európai Unió által ajánlott napi beviteli mennyiség 
(2008/100/EK irányelv). 
*Nincs megállapítva ajánlott napi beviteli mennyiség.

 EU.PI.MOD 3L  Vegetáriánusok is használhatják.
Gluténmentes

 Termékinformáció
Kapszula/doboz 60
Mennyiség 2 kapszulában RDA %-a
Energiatartalom 5 kcal or 20 kJ
Szénhidrát 1 g

ebből cukor (természetes gyümölcscukor) 1 g
Szabadalmaztatott gyümölcskoncentrátum 1000 mg *
RDA = Az Európai Unió által ajánlott napi beviteli mennyiség 
(2008/100/EK irányelv). 
*Nincs megállapítva ajánlott napi beviteli mennyiség.

 EU.DE.PI.MOD 2C  Vegetáriánusok is használhatják.
Gluténmentes
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ALOE VERA CAPS
  Praktikus, könnyen használható kapszulaforma

Az Aloe Vera kapszula egyedülálló módon egyesíti magában 
az aloe vera gyógynövény valamint az L-glutamin és L-glicin 
aminosavak hatását egy praktikus kapszulában.

 Termékszám 4503 60 kapszula

IMMUNE FORMULA 
Táplálékkiegészítő az immunrendszer egészséges működéséhez

Az Immune Formula az egyik legkülönlegesebb Lifeplus készítmény. A legújabb 
tudományos technológia felhasználásával készülő táplálékkiegészítő segít az 
immunrendszer egészséges működésének fenntartásában.

A vegyi anyagokkal való érintkezés, a kíméletlen környezeti tényezők és az egyhangú 
étrend miatt fontos, hogy kiegészítő táplálékkal lássuk el immunrendszerünket. A 
leghatékonyabb és legváltozatosabb gombafélékből, valamint ártéri japánkeserűfű-
kivonatból, élesztőkivonatból és fi támsavból készül szabadalmaztatott keverékünk.

 Termékszám 4458  120 tabletta

 A táplálékkiegészítők nem helyettesítik a változatos étrendet!

 Termékinformáció
Kapszula/doboz 60
Mennyiség kapszulánként RDA %-a
Kalcium 54 mg 7%
 Glicin 300 mg *
 L-glutamin 250 mg *
 Fagyasztva szárított aloe vera gél 30 mg *
RDA = Az Európai Unió által ajánlott napi beviteli mennyiség 
(2008/100/EK irányelv). 
*Nincs megállapítva ajánlott napi beviteli mennyiség.

EU.DE.PI.MOD 1A  Vegetáriánusok is használhatják.
Gluténmentes

 Termékinformáció
Tabletta/doboz 120
Mennyiség 2 tablettában RDA %-a
Folsav

(pteroilmonoglutamát sav) 40 μg 20%
B12-vitamin (cianokobalamin) 50 μg 2000%
Gombafélékből álló keverék (porított) 250 mg *
1,3 béta-glükán

(béta-glükán komplexből) 40 mg *
Betain HCl 100 mg *
Bromelin 33 mg *
Q-10 koenzim 4 mg *
Inozit 90 mg *
Inozit-hexafoszfát 70 mg *
L-karnitin 20 mg *
Kvercetin-dihidrát 40 mg *
Ártéri japánkeserűfű-kivonat 20 mg *
Aloe vera levél gél (porított) 10 mg *
Amerikai ginszenggyökér-kivonat 20 mg *

Mennyiség 2 tablettában RDA %-a
Csüdfű gyökértörzskivonat 93 mg *
Bajkáli csucsókagyökér-

kivonat 40 mg *
Ázsiai gázlógyökér-kivonat 40 mg *
Zöld tea levél kivonat 80 mg *
Máriatövismag-kivonat 30 mg *
Porított noni gyümölcs 15 mg *
Olívalevél-kivonat 20 mg *
Gránátalma-kivonat

teljes gyümölcsből 18 mg *
Porított fagyal (bogyó) 93 mg *
Kínai kúszómagnólia

gyümölcskivonat 63 mg *
Szibériai ginszenggyökér-kivonat 30 mg *
Kurkuminoidok 

(kurkumagyökér kivonatból) 38 mg *
RDA = Az Európai Unió által ajánlott napi beviteli mennyiség (2008/100/EK irányelv). 
*Nincs megállapítva ajánlott napi beviteli mennyiség.

 EU.PI.MOD 4A  Vegetáriánusok is használhatják.
Gluténmentes
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VITAMIN-C-PLUS
Az egyik legfontosabb mikrotápanyag és erős antioxidáns 

A C-vitamin szükséges a kollagén termelődéshez, amely a bőr és a kötőszövetek 
legfontosabb alkotórésze. Segít megbirkózni rendszertelen életmódunkkal és 
a mindennapi élet nehézségeivel, emellett az immunrendszerünk működését 
is segíti. Mivel az emberi szervezet nem képes C-vitamint előállítani, kizárólag 
táplálékfelvétellel tudunk szert tenni a szükséges napi mennyiségre.

Kizárólag a C-vitamin legjobb forrásaiból és szinergikus biofl avonoidokból állítottuk 
elő a Vitamin-C-Plus terméket, így teljesen hasznosítható formában látja el a 
szervezetet a szükséges vitaminnal. A Vitamin-C-Plus szedése révén könnyen 
kiegészítheti az étrendjét hatékony antioxidánsokkal.

A „Plus” a Vitamin-C-Plus megnevezésben a citromból, barbadoszcseresznyéből 
(acerola) és pirospaprikából származó szinergikus biofl avonoidokra utal.

 Termékszám 4421 300 tabletta

REAL NRG™

Speciális készítmény a szervezet energiaszintjének biztonságos és kényelmes 
fenntartásához

Kellemes ízének köszönhetően a Real NRG a kávé és az üdítőitalok kiváltására 
is kiválóan alkalmas. Csak keverje össze a Real NRG-t vízzel vagy kedvenc 
üdítőjével, és máris kész a fi nom ital. Azoknak ajánljuk a Real NRG-t, akik – akár 
éjjel, akár nappal – egészséges módon szeretnék felpezsdíteni magukat.

 Termékszám 4490 990g

 A táplálékkiegészítők nem helyettesítik a változatos étrendet!

RDA = Az Európai Unió által ajánlott napi beviteli mennyiség (2008/100/EK irányelv). 
*Nincs megállapítva ajánlott napi beviteli mennyiség.

 EU.DE.PI.MOD 3C  Vegetáriánusok is használhatják.
Gluténmentes

RDA = Az Európai Unió által ajánlott napi beviteli mennyiség (2008/100/EK irányelv). 
*Nincs megállapítva ajánlott napi beviteli mennyiség.

 US.EU.PI.MOD 2  Vegetáriánusok is használhatják.
Gluténmentes

 Termékinformáció
Adag/doboz 60
Mennyiség/adag RDA %-a
Energiatartalom 62 kcal or 248 kJ *
Fehérje 1 g *
Szénhidrát 14 g *

ebből cukor 14 g *
Zsír 0,0 g *

ebből telített 0,0 g *
ebből telítetlen 0,0 g *

E-vitamin
(D-alfa tokoferolsav szukcinát) 8,3 mg α-TE 69%

C-vitamin (l-aszkorbinsav) 100 mg 125%
B1-vitamin (tiamin mononitrát) 2 mg 182%
B2-vitamin (ribofl avin) 2 mg 143%
Niacin (nikotinamid) 18 mg NE 113%

Mennyiség/adag RDA %-a
B6-vitamin (piridoxin HCl) 3 mg 214%

Folsav (pteroilmonoglutamát sav) 200 μg 100%
B12-vitamin (cianokobalamin) 30 μg 1200%
Pantoténsav (kalcium-d-pantotenát) 30 mg 500%
Cink (cink-glükonát formájában) 3 mg 30%
Króm (króm-pikolinát formájában) 40 μg 100%
Koffein (guaranamag-kivonatból 

és zöld tea levél kivonatból) 170 mg *
L-karnitin 100 mg *
Glicin 100 mg *
L-fenilalanin 150 mg *
Taurin 400 mg *
L-tirozin 400 mg *

 Termékinformáció
Tabletta/doboz 300
Mennyiség 2 tablettában RDA %-a
C-vitamin (L-aszkorbinsavból,

kalcium-L-aszkorbátból és 
barbadoszcseresznyéből (acerola) 1000 mg 1250%

Egész gyümölcsből nyert porított
citrom biofl avonoidok 100 mg *

Mennyiség 2 tablettában RDA %-a
Heszperidin (heszperidin komplexből) 30 mg *
Rutin 30 mg *
Barbadoszcseresznye (acerola) kivonat 20 mg *
Cayenne-i bors (capsicum frutescens – 

cserjés paprika) őrlemény 10 mg *
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BRAIN FORMULA
Vitaminokat, ásványi anyagokat és 
gyógynövényeket tartalmazó tabletta
 Termékszám 4459 180 tabletta

CIRCULATION FORMULA 
Segíti fenntartani az egészséges 
vérkeringést
 Termékszám 4480 180 tabletta

COLON FORMULA 
 Tisztuljon meg hatféle rost 
segítségével
 Termékszám 4443 708 g 

EYE FORMULA 
Gondoskodik a szem egészségéről
 Termékszám 4454 60 tabletta

HEART FORMULA 
Segíti a kardiovaszkuláris rendszer 
működését 
 Termékszám 4451 300 tabletta

MEN’S FORMULA 
Férfi ak számára - minden 
korosztálynak
 Termékszám 4446 120 tabletta

PARACLEANSE™ 
Gyógynövényekből álló 
táplálékkiegészítő
 Termékszám 4450 180 tabletta

SUPPORT TABS PLUS  
Vitaminokat, ásványi anyagokat és 
gyógynövényeket tartalmazó tabletták
 Termékszám 4449 240 tabletta

UNIQUELY HERS 
Vitaminokat, ásványi anyagokat és 
gyógynövényeket tartalmazó tabletták
 Termékszám 4456 120 tabletta

XTRA ANTIOXIDANTS 
Extra A-, C- és E-vitamin a 
szervezet antioxidáns-tartalékainak 
fenntartásához
 Termékszám 4457 120 tabletta

MICRO-MINS™ PLUS 
Ásványi anyagokat és nyomelemeket 
tartalmazó tabletta
 Termékszám 5590 60 tabletta

VITA-SAURUS® 
Vitaminokat és ásványi anyagokat 
tartalmazó rágótabletta gyerekeknek
Termékszám 4472 180 tabletta

MSM PLUS™ 
Metil-szulfonil-metánt tartalmazó 
tabletta
Termékszám 4463 240 tabletta

SOMAZYME™ 
Ásványi anyagokat és enzimeket 
tartalmazó tabletta
Termékszám 4441 120 tabletta

VITAMIN-E-COMPLEX 
E-vitamin kapszula
Termékszám 4479 90 db lágyzselatin  
 kapszula

YUMMIES 
Összerágható gumimaci multivitamin
Termékszám 4634 200 gumimaci
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Forever Young®

Bó́rápolási termékek
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Forever Young® –  kiemelkedő szintű bőrápolás
 Fokozza bőre egészségét és tartsa meg annak egyensúlyát, miközben leszámol a korai öregedés jeleivel! 
Töltse meg élettel bőrét, hogy az újra ragyogó, egészséges fényű, kiegyensúlyozott és fi atalos legyen.

 Tisztító krém  Normál és száraz bőrre
 Ez a krémes, gyengéd készítmény tökéletesen megfelelő mind a normál, mind a száraz, érzékeny bőrre. Gyengéden, de de 
hatékonyan távolítja el a sminket és a szennyeződéseket, mégis könnyen lemosható. Bőrét megnyugtatja és kellemesen puhává 
varázsolja. A pantenol- és dióbélkivonatnak köszönhetően bőre tiszta és ápolt egész napon át. A tisztító krém hidratál, a bőr friss és 
egészséges marad általa. Ez a tisztítókrém speciálisan azért készült, hogy a bőrt puhán, tisztán és csillogásmentesen tartsa, és hogy 
az friss, egészséges érzetű legyen. 
 Termékszám 4540 

 Öregedés elleni szérum 
Zöld tea, gránátalma, szőlőmagkivonat és sütőtökenzimek pezsdítő kombinációja. Ideális minden bőrtípushoz.
 Termékszám 4541

 Szemránc gél
A kitűnő minőségű revitalizáló gél fehér tea-kivonata csökkenti a szem alatti sötét karikákat 
és a szem körüli érzékeny terület puffadtságát. Finom anyaga gyorsan felszívódik, védi és 
hidratálja a bőrt.  Olajat és illatanyagot nem tartalmaz.
 Termékszám 4542

 Nappali/éjszakai krém
 Egyensúlyt alkotó krém, amely erősíti a bőrt. A további táplálás és hidratálás érdekében 
a készítmény kék-zöld alga- és ginszengkivonatot tartalmaz, amelyek puhává, simává és 
teljes mértékben fi atalossá teszik bőrét.
 Termékszám 4543

 Szemkrém
 Ez az egyedülálló szemkrém szója és hidrolizált rizsfehérje kivonattal azonnal hidratál, 
nyugtat és felfrissít. Palmitoil-oligopeptid, palmitoil-tetrapeptid-3, valamint antioxidáns 
hatású A-, C- és E-vitamin tartalmú innovatív készítmény, mely segíti az érzékeny 
területek megfelelő nedvességtartalmának megőrzését.
 Termékszám 4544

FY® Skin Formula
A bársonyos és egészséges bőrért
A FY® Skin Formula tabletta olyan tápanyagokkal 
látja el szervezetét, melyeknek köszönhetően 
bőre üde és egészséges lesz. Szabadalmaztatott 
tengeri kivonaton alapszik e termék egyedülálló 
tápanyagkeveréke.  A FY® Skin Formula 
tabletták a szabadalmaztatott tengeri kivonat 
mellett  hialuronsavat, aminosavakat és más 
olyan tápanyagokat is tartalmaznak, amelyek 
köztudottan segítik a kollagénszint fenntartását. 
Ezek az összetevők táplálják a bőrt, így a bőre 
egészséges és bársonyos marad.
A szépség belülről fakad.
 Termékszám 4444  60  tabletta

 A táplálékkiegészítők nem helyettesítik a 
változatos étrendet!

 Termékinformáció
Tabletta/doboz 60
Mennyiség 2 tablettában RDA %-a
A-vitamin (béta-karotin) 600 ug RE 75%
D-3 vitamin (kolekalciferol) 2,5 ug 50%
E-vitamin (D-alfa tokoferolsav szukcinát) 8 mg a-TE 67%
C-vitamin (L-aszkorbinsav,
barbadoszcseresznye (acerola)) 30 mg 38%

Cink (cink-glükonát formájában) 4 mg 40%
Tengeri koncentrátum 300 mg *
Kondroitin-szulfát 350 mg *
Hialuronsav 20 mg *
Porított rizsfehérje izolátum 200 mg *
Hidrolizált kollagén 80 mg *
Porított norvég moszat 66 mg *
Barbadoszcseresznye (acerola) kivonat 10 mg *
Szilícium (összesen) 6 mg *
RDA = Az Európai Unió által ajánlott napi beviteli mennyiség 
(2008/100/EK irányelv). 
*Nincs megállapítva ajánlott napi beviteli mennyiség.

EU.PI.MOD 3 Gluténmentes
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Forever Young® Botanicals –  testápolási termékek 

Habzó kézmosó 
Ne csak kezet mosson, hanem kényeztesse kezeit a Forever Young Botanicals habzó 
kézmosójával. A kézmosó (nem aeroszolos) gyengéd habja könnyen lemosható, minden 
kézmosás alkalmával felfrissíti és megfi atalítja kezeit. A magától habzó kézmosó aloe vera 
tartalmának köszönhetően nem csak tisztít, de gyengéden hidratál is. Így tökéletesen megfelel 
azok számára, akik száraz környezetben dolgoznak vagy akiknek sűrűn kell otthon vagy 
munkahelyükön kezet mosniuk.

 Termékszám 4549

 Kézkrém
 Mi a gyönyörű kezek titka? A tejsavóval dúsított Forever Young Botanicals kézkrém 
bizonyítottan csökkenti a fi nom vonalak és ráncok megjelenését. Mogyorófehérje tartalmának 
köszönhetően segíti a bőr megfelelő nedvességtartalmának megőrzését. További hidratáló 
anyagok, mint a shea vaj, aszkvalén, nátrium-hialuronát, napraforgóolaj vagy nátrium 
pyrrolidone carboxilate segítségével védi kezünket a folyadékvesztés ellen. A krémben lévő 
aloe vera és tengeri moszat-kivonat megnyugtatja a kézbőrt. Az antioxidáns hatású gránátalma 
kivonat, A- és E-vitamin keverék megvédi bőrét, keze lágy és hidratált marad.

 Termékszám 4566

Forever Young®

Testápolási termékek
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Testápoló  
Kiemelkedő hidratálás három összetevő jótékony hatásával: jojoba olaj, shea vaj és nátrium-
hialuronát. Ez a gazdagon hidratáló testápoló aloe verát és antioxidánsokban gazdag fehér tea-
kivonatot tartalmaz amely megnyugtatja bőrét. Ez a hidratáló  testápoló a természetes illóolajoknak 
köszönhetően kellemes illatú, bőrét puhává és sugárzóvá teszi. Ideális minden bőrtípushoz.

 Termékszám 4565

 Fürdő- és tusoló gél
 A tápláló gyógynövényeknek és a gyengéden tisztító összetevőknek köszönhetően bőre 
feltöltődik, megújul. A borsmenta-, rozmaring- és levendula illóolajok felfrissítik bőrét és 
felpezsdítik érzékeit. Hámlasztó és bőrmegújító hatású. A bőrpuhító, hidratálóval feltöltött 
gyöngyöcskék azonnal visszaállítják bőre természetes ragyogását. A benne lévő pantenol és 
hidrolizált búzafehérje hidratál, a kamillakivonat pedig megnyugtatja bőrét. Az antioxidánsokban 
gazdag E-vitamin és fehér tea-kivonat táplálja és megfi atalítja bőrét, segít bőrét tisztává, puhává 
és bársonyossá varázsolni. Ideális minden bőrtípushoz.

 Termékszám 4564

Sampon  
 Az egészséges haj az egészséges fejbőrnél kezdődik. Ez az enyhén illatosított sampon 
borsmenta-, rozmaring- és teafa illóolajokat tartalmaz, amelyek energiával töltik meg és 
élénkítik haját, fejbőrét. Gyengéd ápolást nyújt mindennapos használat esetén is. A benne 
lévő algakivonat táplálja és erősíti haját, az uborkakivonat pedig hűt és stimulál. Fűzfakéreg és 
zsálya tartalma nedvességgel tölti fel haját; egészségtől ragyogóvá, selymessé és rugalmassá 
varázsolja. Ideális minden hajtípushoz. 

 Termékszám 4554

 Kondicionáló 
 Ez az energizáló kondicionáló egyedülálló védelmet nyújt a mindennapos káros hatásokkal 
szemben. A selyemből származó aminosavak és a búzafehérje védik és megújítják haját, míg az 
aloe vera megnyugtatja fejbőrét. Kellemes, enyhe illata a levendula, a rozmaring és a borsmenta 
illóolajoknak köszönhető. Az antioxidánsokban gazdag fehér tea-kivonat és E-vitamin táplálja, 
erősíti és ragyogóvá teszi haját. Ideális minden hajtípushoz.

 Termékszám 4563
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    MSM Plus Vital Care  testápoló
A kellemes illatú MSM Plus Vital Care testápoló aloe vera-val selymesen puhává 
varázsolja bőrét.

 Termékszám 1021 - 251 ml

Lifeplus  csodagél
 Gyengéden melegítő, nyugtató, hidratáló gél fáradt izmainak ellazítására. Még ma próbálja ki 
ezt a csodálatos színezőanyag-mentes készítményt, mely nem hagy foltot a ruhán!

 Termékszám 6134 - 114 ml

TTO-Pure  teafaolaj 
Kiváló minőségű, tiszta teafa olajból (Melaleuca alternifolia) készült, minimum 
37% terpinén-4-ol-t és maximum 5% cineolt tartalmaz. Tartson mindig egy üveggel 
ebből az ausztrál csodából fürdőszobájában és használja igény szerint.

 Termékszám 6267 – 10,4 ml

TTO - Arany szappan
 Ez az egyedülálló francia stílusú luxus szappan gyengéden tünteti el a szennyeződéseket 
és a szagokat, nem kíméli a koszt és az izzadtságot. Tiszta, friss illata a család minden tagja 
számára vonzó, de a fenséges hab és a csodálatos citrusillat olyan kivételes élményt nyújt, 
hogy egyszerűen az egészet magának akarja majd megtartani. 

 Termékszám 6266 – 128 g

 Teafa fogkrém 
 Gyengéd összetevőivel hatásosan tünteti el a lerakódást és a kórokozókat. Alkoholmentes, 
mentás íze felfrissíti a száját.

 Termékszám 6233 – 85.9 ml  Fluoridos

 Termékszám 6234 – 84 ml  Fluoridmentes

Dentacare  fogkefék
 A Lifeplus Dentacare fogkefe puha sörtéi hatékonyan és kíméletesen tisztítják a fogközeket.

 Termékszám 2637 – Kék

 Termékszám 2642 –  4 darab

Inter-point™ – Interdentális fogtisztító
Az Inter-point fogtisztító hatékonyan távolítja el az ételmaradékot és a plakkot.

 Termékszám 0168 – 120 Inter-point

Szépségápolási 
termékek
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Segítsen valakinek, aki fontos Önnek
A jó egészség lehetősége az egyik legnagyobb ajándék, amit adhatunk. Mindannyiunknak vannak családtagjai 
és barátai, akik szeretnék megőrizni vagy javítani életminőségüket. Tegye meg nekik és önmagának azt a 
szívességet, hogy megosztja velük a Lifeplus termékeket. Ebben az esetben Ön kihasználhatja annak a 
rendszernek az előnyeit, amely megjutalmazza a Lifeplus termékek továbbajanlóit.

A Lifeplus koncepció 
A Lifeplus koncepció csodálatosan egyszerű. Közvetlenül ügyfeleinknek állítjuk elő és szállítjuk 
táplálékkiegészítő termékeinket, akik továbbajánlják a Lifeplus termékeket az új ügyfeleknek. Új ügyfeleink 
ugyanazt az árat fi zetik, mint az őket ajánló régi ügyfelek. Nem csak meglévő, hanem új ügyfeleink is élvezhetik 
a 100%-os elégedettségi garanciát és a Lifeplus termékek nyújtotta előnyöket.

A Lifeplus termékeket használók általában tovább ajánlják a termékeket barátaiknak és családtagjaiknak, mint 
ahogy tovább ajánlják az általuk használt más jó termékeket vagy a moziban látott jó fi lmeket vagy az általuk 
látogatott remek éttermeket. Az egyetlen különbség az, hogy a Lifeplus megjutalmazza ezeket az ajánlásokat. 
Hatalmas ügyfélkört építhet ki, és a Lifeplus termékek iránt érzett szenvedélyét felhasználva kiegészítő 
havi jövedelemhez juthat és ráadásul otthonról dolgozhat. Vannak, akik teljes munkaidős tevékenységgé 
fejlesztik ezt a munkát oly módon, hogy olyan embereket keresnek, akik szintén szívesen részt vennének az 
üzlet kiépítésében, és megtanítják nekik a Lifeplus koncepciót. És ez valóban működik. Mindeközben pedig 
segítenek más embereknek is jobb minőségű életet élni.

A
Lifeplusról
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A Lifeplus koncepció 
A Lifeplus üzlet beindítása nem is lehetne egyszerűbb. Amennyiben van olyan Lifeplus termék, amelyet Ön is 
szívesen használ, és úgy dönt, hogy azt szeretné másoknak is ajánlani, egyszerűen meséljen róla másoknak is. 
Amennyiben valaki Önre hivatkozva ad le rendelést, Önnek jutalékot fi zetünk erőfeszítéseiért.

Az új ügyfelek, akárcsak Ön, közvetlenül a Lifeplus-tól veszik a termékeket. Ezáltal nincs szükség készlet 
fenntartására, bonyolult papírok kitöltésére vagy az áruforgalmi adóval kapcsolatos ügyek intézésére. Nincs 
kötelezően megvásárolandó induló csomag, bejelentkezési díj, és nincs szükség speciális készségekre sem. A 
Lifeplus egyszerűen a sikeres ajánlások után fi zet Önnek bónuszt.  Így nemcsak másoknak segít jobb minőségű 
életet élni egy saját üzlet kiépítésével, hanem önmagának is segít.

Az Ön sikere csak és kizárólag az ügyfelek megrendelésein múlik. Más szavakkal, minél több embernek segít, 
annál nagyobbra nő saját üzlete. Ennyire egyszerű. És mivel minőségi termékeinket sokan kedvelik, nincs hiány 
azokból sem, akik szívesen tudnának meg többet róluk.

Amennyiben úgy dönt, hogy kipróbálja a Lifeplus koncepciót, akár havonta kaphat igyekezetéért jutalékot. 
Itt mindenki nyer. A Lifeplus nyer, mert az Ön ajánlásai révén új ügyfelekhez jut. Ön is nyer, mert a legjobb 
minőségű termékeket élvezheti tisztességes áron közvetlenül a gyártótól, miközben plusz bevételt kap azért, ha 
másoknak is ajánlja termékeinket. Azok az emberek is nyernek, akiknek Ön tovább ajánlotta termékeinket, mivel 
ugyanazokhoz az előnyökhöz jutnak hozzá, amelyeket Ön is élvez. Egyszerűen fogalmazva, a Lifeplus elvégzi a 
munka oroszlánrészét, hogy Ön kockázatmentes lehetőséget kapjon saját üzletének beindítására. Mi foglalkozunk 
a könyveléssel, a gyártással, a készletellenőrzéssel, a megrendelések ügyintézésével, a szállítással és az 
ügyfélszolgálattal. Magas színvonalú, nemzetközi támogatást nyújtunk partnereinknek az üzlet kiépítéséhez mind 
telefonon, mind az e-kereskedelmet lehetővé tevő ingyenes weboldalainkon. Csapatunk minden olyan szükséges 
információt rendelkezésére bocsát, melynek segítségével az Ön számára megfelelő méretű – legyen az kicsi vagy 
nagy – vállalkozás építhető ki. A Lifeplus-szal való közös munka révén azt is megtapasztalhatja, hogy milyen jó 
érzés másoknak segíteni!

Néhány dolog, amit tudni érdemes. 
A Lifeplus legfőbb célkitűzése, hogy segítsen másoknak a lehető legteljesebb életet élni. Sajnos nincs meg 
mindenkiben az ehhez szükséges elkötelezettség. Ezt a döntést azonban még akkor is tiszteletben kell tartanunk, 
ha nem értünk vele egyet. Ezért is áll távol tőlünk a potenciális ügyfelekre való nyomásgyakorlás. A mi célunk az, 
hogy lehetőséget nyújtsunk az embereknek arra, hogy kockázat nélkül használják termékeinket. Ezért kínálunk 
feltétel nélküli garanciát, még akkor is, ha ügyfeleink nagykereskedelmi áron, közvetlenül a gyártótól vásárolják 
meg termékeinket. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag nem lenne megelégedve valamely termékünkkel, 
úgy 30 napon belül, indoklás nélkül visszaküldheti azt; a termék ára pedig, maradéktalanul megtérítésre kerül. 
A kiegyensúlyozottság nem csak a munkában, hanem a magánéletben is nagyon fontos. Kellő fi gyelmet kell 
szentelnünk emberi kapcsolatainknak, egészségünknek, pénzügyeinknek és a számunkra fontos más dolgoknak. A 
Lifeplus koncepció fontos részét képzik a különböző személyes és szakmai fejlődést segítő, folyamatos képzések 
is.

A Lifeplus-t négy egymástól nagyon különböző ember alapította. Közös vágyuk azonban összekovácsolta őket. 
Víziójuk egy olyan vállalat létrehozása volt, amely valóban segít másokon. Együttes erővel újszerű céget alkottak, 
mely az életminőséget javító termékekre fókuszál. Az alapítók szenvedélyének, valamint a stabilitásnak és a 
nagyszerű kapcsolatoknak köszönhetően a Lifeplus hosszú és büszke múltat mondhat magáénak. Ez a stabilitás 
és elhivatottság tette lehetővé azt, hogy a Lifeplus emberei világszerte sokak életére legyenek jó hatással.

Szerény kezdet után a Lifeplus világméretű, sikeres táplálkozási és egészséges termékeket kínáló vállalkozássá 
nőtte ki magát.
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