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Pokud jste připraveni  
převzít kontrolu nad svým  

zdravím a kondicí, Lifestyles 
vám pomůže začít hned!

S řadou produktů  
Lifestyles ...  

si vybere každý!

www.lifestyles.net
      @LifestylesLGN

DÁVKOVÁNÍ PŘÍPRAVKU:

q INTRA
• Kdykoli během dne s jídlem nebo nalačno

• 1 až 2 odměrky (28 až 56 ml) nebo 2 až 4 tobolky denně

q NUTRIAPLUS
• Kdykoli během dne s jídlem        • 2 kapsle denně

q CARDIOLIFE
• Kdykoli během dne s jídlem        • 2 kapsle denně

q FIBRELIFE
• Pro kontrolu krevního cukru a cholesterolu:

1 až 2 kapsle na začátku každého jídla

• Při hubnutí: 
1 až 2 tobolky mezi jídly 2 až 3krát denně  

(vypijte 250 ml vody s každou tobolkou. Užívejte  
Intru a NutriaPlus jednu hodinu před užitím FibreLife)

zdravého životního stylu!
Součást 



CARDIOLIFE
Doplněk stravy obsahující výtažek z hlohu, kyselinu 
listovou, vitamín K2, vitamíny B6 a B12.

Kombinace vitaminu K2 (MK7), extraktu z hlohu, vitamínů 
B6, B12 a kyseliny listové je jedinečné složení, které zkoumali  
vědci a odborníci z celého světa.

CardioLife obsahuje jedinečný a pečlivě prostudovaný 
zdroj vitaminu K2 s názvem VitaMK7.  

VitaMK7, známý jako nejkvalitnější a nejaktivnější forma 
vitaminu K2, je čistý menachinon-7 (MK7). VitaMK7 je jediný 
zdroj vitaminu K2, který je:
•  Přírodní: patentovaný proces biofermentace z japonského 

pokrmu „natto“ (fermentovaná sója), který je 100%  
bez chemických přísad

•  Čistý: VitaMK7 obsahuje > 99% čistého Menachinonu-7 
(MK7), nejaktivnější formy vitaminu K2. Tím je zajištěno 
maximální vstřebání K2 v těle

•  Stabilní: protože je tak čistý, Vita MK7 je vysoce stabilní  
při pokojové teplotě po dobu 4 let

•  Spolehlivý: LS Vitamin K2 je jediný K2 vyrobený v Evropě, 
který je jak přírodní, tak snadno 
dostupný díky nejmodernějšímu 
výrobnímu závodu v Itálii

•  Pro všechny věkové kategorie: 
Od dětství a dospívání  
až po seniory je vitamin K2 jako  
MK7 bezpečnou a účinnou 
živinou, kterou můžete přidat  
do své stravy

Používejte CardioLife každý 
den k:

•  Podpoře srdce a fyziologického 
stavu oběhového systému

•  Pomoci lepšímu transportu 
kyslíku 

•  Podpoře fyziologického 
metabolismu homocysteinu

NUTRIAPLUS
NutriaPlus je doplněk obsahující ovocné  
a zeleninové koncentráty, rostlinné extrakty, 
vitamín C a selen, který přispívá k ochraně 
buněk před oxidačním stresem! 

Nutria Plus byl vyvinut výzkumem zebrafish (Dánio 
pruhované) ve spolupráci s výzkumnou laboratoří Acenzia Inc.

Lifestyles vyvinula NutriaPlus jako kombinaci  
12 současně působících složek!

NutriaPlus je první přírodní produkt pro zdraví  
vytvořený pomocí výzkumného modelu ryby Dánia 
pruhovaného (Zebrafish)!

Dánia pruhovaná jsou vynikajícím druhem pro výzkum  
z těchto důvodů:

• nachází se u nich 70% lidského genetického kódu

•  nachází se u nich 85% genů, které způsobují onemocnění  
u lidí

• jsou průsvitní - vědci mohou snadno studovat jejich buňky

• jsou ideálním způsobem, jak zjistit, jak v těle fungují živiny

•  rostou rychle a rychle se rozmnožují

Jako přírodní doplněk stravy, má Intra  
23 přesně vyvážených rostlinných výtažků, 
které spolu působí a pomáhají posilovat 
a udržovat v rovnováze osm biologických 
systémů těla a vy se přitom cítíte lépe, 
šťastnější a plni energie! 

Intra je chutný přípravek, patentovaná směs  
23 osvědčených a prověřených rostlinných výtažků, 
které dodávají tělu antioxidanty, flavonoidy, ligniny, 
polysacharidy a další zdraví prospěšné živiny specifické 
pro každý bylinný extrakt.  

Klíčem účinnosti Intry je 
efektivní spolupůsobení 
směsi rostlinných látek, 
což poskytuje větší 
výhody než jednotlivá 
rostlina sama o sobě. 
Unikátní receptura 
Intry je výhradním 
vlastnictvím 
společnosti Lifestyles  
a nemění se již  
od roku 1992.

Receptura přípravku 
Intra, kterou ocenili již 
miliony spokojených 
zákazníků po celém 
světě, je vhodná 
pro všechny věkové 
kategorie.

Pijte Intru. Podělte  
se o Intru. Každý den.

FIBRELIFEINTRA

Intra je dostupná v tekuté formě nebo kapslích

Společnost Lifestyles vyvinula revoluční  
a patentovanou směs rozpustných vláknin, 
která pomáhá doplnit nedostatek vlákniny  
v těle. FibreLife vám poskytuje váš denní zdroj
vlákniny a zároveň vám pomůže regulovat  
chuť k jídlu a dosáhnout a udržet zdravou 
tělesnou hmotnost.

FibreLife je výsledkem vědeckých výzkumů a maximalizuje 
přirozený prospěch vlákniny pro:
• Podporu zdraví trávícího traktu
• Snížení počtu kalorií, které vaše tělo přijímá z potravy
• Snížení hladiny C-reaktivního proteinu
• Podporu regulace krevního cukru a zdraví trávicího ústrojí
•  Pomoc účinněji bojovat proti znečištění těla a jeho detoxikaci
•  Působení s efektem vnitřní houby se schopností 

vázání cholesterolu a toxinů z vašeho jídla ještě předtím, 
než se vstřebají

• Vypláchnutí toxinů z těla

Jakmile se sloučí s větším množstvím vody, vytvoří 
FibreLife gelový komplex přírodních vláknin. Tento 
komplex zpomaluje trávení jídla a vytváří pocit plnosti.

Ve společnosti Lifestyles  
se snažíme vyvíjet výživové 
doplňky z přírodních zdrojů 
špičkové kvality a pomáhat 
vytvářet zdravé stravovací 
návyky, abychom vám pomohli 
žít lépe. Každý den. 

Získejte svou denní dávku 
vlákniny ještě dnes s FibreLife 
od Lifestyles!

PANTONE (using Lifestyles green #583)
(as per JJK CardioLife label - JULY 2022) 

CMYK


