
DO DALŠÍ TŘICÍTKY AKTIVNĚ 

 

Takto výstižný má název nová kolekce, která 

obsahuje tři produkty, které nám dopomohou 

k aktivnímu podzimu + praktický dárek. 

Produkty, které obsaje jsou  

Basico, MSA Caps Plus a GG Caps. 

A s čím nám tyto tři produkty pomohou? 

Basico – směs minerálních látek a stopových prvků je významným zdrojem vápníku, 

hořčíku, selenu, železa, zinku, manganu a mědi, s obsahem draslíku. Selen pomůže 

chránit buňky před oxidativním stresem, podporovat správnou funkci imunitního systému 

a také přispěje k udržení normálního stavu vlasů a nehtů. Měď přispěje také k ochraně 

buněk před oxidativním stresem, k normální funkci imunitního systému plus k normálnímu 

energetickému metabolismu. I mangan se podílí na ochraně buněk před oxidativním 

stresem a přispívá k normálnímu energetickému metabolismu. 

Vápník přispěje k normální funkci trávicích enzymů a k normálnímu energetickému 

metabolismu. Hořčík podpoří elektrolytickou rovnováhu a přispěje ke snížení únavy 

a vyčerpání. Zinek přispěje k normálnímu metabolismu kyselin a zásad a je důležitý pro 

naší imunitu. 

MSA Caps Plus - Kapsle s extrakty z medicinálních hub (maitake, shiitake, reishi) a 

acai. Hlavní účinnou látkou těchto hub jsou BETA-GLUKANY. Ty jsou v popředí 
vědeckého zájmu, protože celkově povzbuzují imunitní systém a ukazují se nápomocné při 
onkologické léčbě i alergii. Jsou bezpečné a nemají žádné vedlejší účinky, proto se dají 
užívat dlouhodobě. Podpoří naši obranyschopnost v období zvýšeného rizika infekce. Mají 
antioxidační a protizánětlivé účinky. Mají podpůrný vliv na krvetvorbu a snížení hladiny 
cholesterolu a krevního cukru. 
 

GG Caps – obsahují standardizované farmaceutické extrakty z ženšenu pravého, 

všehoje ženšenového a ženšenu sibiřského, dále z Ginkgo biloby a vitaminy B1,B2 a B3. 
Díky těmto složkám nám pomohou s udržením mozkových funkcí a udržovat nebo 
zlepšovat paměť. Přizpůsobit se stresu. Díky prokrvení pomůže při bolestech hlavy, 
hučení v uších nebo závrati. Posílí nám imunitu, pomůže při impotenci a jsou vhodné jako 
prevence srdečně-cévních onemocnění.  
 
 

Kolekci můžete zakoupit, už i jako vánoční dárek a obdarovaný bude mít určitě radost. 

Kolekce bude obsahovat: 

Set Basico 250 g 
s odměrkou 

650,-Kč 

GG Caps 30 kapslí 605,-Kč 
MSA Caps Plus 60 kapslí 1.010,-Kč 

Hodnota produktů  2.265,- Kč 

Cena kolekce 2.000,- Kč 
Zvýhodnění 265,-Kč + dávkovač jako dárek v hodnotě cca 150,-Kč 



 


