
NAHRODERM 
 
 
Pokud trpíte sluneční alergií nebo se na sluníčku rychle spálíte, neváhejte 
a vyzkoušejte NahroDerm. Jedná se o kapsle s beta-karotenem a 
lykopenem, jsou významným zdrojem vitaminu E a selenu. Kombinace 
účinných látek chrání buňky před oxidativním stresem a podporuje 
normální funkci imunitního systému. Zvyšuje toleranci pokožky ke 
slunečním paprskům. Po pobytu na slunci je opálení rovnoměrné a déle 
vydrží. Pro krásné zbarvení pokožky. 
 

Účinné látky: mrkvový prášek (nosná a účinná látka, přirozený zdroj 

beta karotenu), beta karoten (standardizovaný extrakt), lykopen, vitamin E, selenové 
kvasnice, extrakt z aloe vera 
 
Lykopen - je to tetraterpen ze skupiny karotenů. Červené barvivo 
rozpustné v tucích ( rajčata, vod. meloun, grapefruit, červená paprika, 
papája). Rozpustný v tucích, nejsilnější karotenoid a silný 
antioxidant.Světové výzkumné centrum pro výzkum rakoviny- chrání před 
rakovinou prostaty(Zdroj- Harvardská univerzita pro veřejné zdraví). 
 
Prevence: 

➢ srdečně cévní onemocnění 
➢ cukrovka 
➢ osteoporóza 
➢ mužská neplodnost 

 
Beta – karoten - přirozeným provitaminem vitaminu A. Tělo si beta-karoten ukládá 
v pokožce  a podle potřeby přeměňuje na vitamin A. Proto pokožka 
získá krásné zabarvení a nehrozí předávkování vitaminem A. Zvyšuje 
světelnou toleranci pokožky, ta se dobře opaluje, mírní se sluneční 
alergie a ekzémy. Vitamin A ( přeměněný z beta-karotenu) je nezbytný 
pro dobré vidění, posílení imunity, pro  správný růst a reprodukci  
 
 
Selen - důležitý stopový prvek, ve vazbě na kvasnice ideálně vstřebatelný. Je 
aktivní součástí enzymu v těle, který má silné antioxidační účinky. Posiluje 
imunitu. 
 
Vitamin E - působí jako antioxidant, chrání biologické membrány buněk a celé buňky proti 
působení volných radikálů. Chrání vitaminy a hormony rozpustné v tucích. Působí jako 
prevence vzniku křečových žil a má další účinky. 
 
Extrakt z aloe vera - pomáhá odstranit škodliviny z těla, proti zánětlivým 
procesům v těle  (kožní, žaludeční, trávicí) a snižuje zánětlivé onemocnění 
v těle 
 
 
 
 
 



 

Doporučení: 
➢ chrání buňky před volnými radikály (před, během i po opalování) 
➢ působí proti předčasnému stárnutí 
➢ přispívá k lepší toleranci slunečního záření 
➢ vhodný pro světlou nebo citlivou pokožku, pro pěkné zabarvení pokožky 
➢ pomáhá při problematických projevech, k nimž patří např. alergické kožní reakce, 

stařecké skvrny, záněty, hnisavé rány, akné (urychluje regeneraci kožního epitelu) 
➢ snižuje množství volných radikálů v organismu a chrání ho tak před jejich 

působením – prevence srdečně-cévních onemocnění, rakoviny a předčasného 
stárnutí organismu 

➢ zvyšuje odolnost sliznic vůči infekcím (díky vitaminu A) 
➢ přispívá k ochraně zraku, k prevenci šedého zákalu a šerosleposti 
➢ při reprodukčním procesu je nezbytný vitamin A i E 
➢ posiluje obranyschopnost 

 
 

Zkušenosti získané od zákazníků: 
- výborné jsou výsledky při problémech se sluneční alergií, při využívání dvou balení před 
opalovací sezonou se problémy s alergií vůbec neobjevily 
- při užívání betakarotenu se vylepšila kvalita nehtů a vlasů 
- výborné na oči- jízda autem v noci    
 
Rostlinný produkt, bez lepku, bez laktózy 
 

Obsah: 30 kapslí 
Cena: 635,- Kč 
 
 


