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Axanta

Zawiera astaksantynę, która (jako przeciwutleniacz) jest 6000 razy silniejsza niż witamina
C, 800 razy mocniejsza niż koenzym Q10. Kolejny jej składnik, to ekstrakt z czarnego
pieprzu (95% piperyny), który wydatnie zwiększa przyswajalność karotenoidów, a
szczególnie astaksantyny! Piperyna jest naturalnym i bezpiecznym środkiem
wspomagającym odchudzanie. Skład Axanty uzupełniają witaminy z grupy B.
Astaksantyna:
•
•
•
•

Wspomaga system odpornościowy
Chroni przed schorzeniami związanymi z cukrzycą
Działa jak filtr UV, zapobiegając uszkodzeniom DNA
Kontroluje bezobjawowe „ciche zapalenia”
W Medycynie Wschodniej uznawana za efektywny lek w wielu schorzeniach

Ekstrakt czarnego pieprzu
•
•
•
•

Wspomaga trawienie
Wspomaga funkcjonowanie dróg oddechowych
Wspomaga oczyszczanie wątroby
Działa synergicznie z astaksantyną

Kompleks witamin B
•
•
•
•

Ma wpływ na cały metabolizm komórkowy
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i pokarmowego
Łagodzi stany zapalne skóry i błon śluzowych
Obniża poziom homocysteiny, będącej czynnikiem ryzyka w chorobach układu
krążenia
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Szczególnie polecana w przypadkach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stanów zapalnych
Chorób stawów
Choroby zakrzepowej
Alzheimera i innych chorób neurodegradacyjnych
Obniżonej odporności
Osłabienia wzroku
Wrzodów żołądka
Potrzeby wzmocnienia centralnego układu nerwowego
W kuracjach odchudzających
Przy przebarwieniach skóry

COLVITA

Colvita jest jedynym tego rodzaju na świecie, owianym legendami tworzonymi przez jej
konsumentów, kompleksem anabolicznych aminokwasów, które budują kolagen – białko
młodości i spoiwo naszej tkanki łącznej – oraz ekstraktu z lęgni i plemni alg atlantyckich.
Jej skład uzupełnia naturalna witamina E, również w postaci tokotrienoli.
Aminokwasy zawarte w Colvicie pozyskano w procesie liofilizacji aktywnego biologicznie
kolagenu ze skór rybich. Metabolicznie współdziałają z witaminą C, karotenoidami,
selenem, chromem i cynkiem. Tworzą bazę do odbudowy wszystkich organów naszego
ciała. Wydatnie poprawiają kondycję skóry, włosów, paznokci. Colvita stosowana
regularnie spowalnia procesy starzenia.
Szczególnie polecana w przypadkach:
•
•
•

Rehabilitacji po urazach kości, stawów i wiązadeł
Zaawansowanej osteoporozy
Męczliwości wzroku
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•
•
•
•

Rehabilitacji poudarowej
Zaparć i syndromu złego wchłaniania
Stanów nerwicowych
Konieczności wzmocnienia organizmu u seniorów

AmiColina

Zawiera olej z konopi i olej z pestek moreli o wyjątkowej czystości i stężeniu (ekstrakcja
w stanie nadkrytycznym z pomocą CO2).
Zawarte w oleju z konopi substancje łagodzą stany lękowe i depresje. Olej ten ceniony
jest też za zawartość aż 75-80% niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, w
tym omega-6 i omega-3 w idealnej proporcji 3:1. Zawiera kannabinoidy, w tym śladowe
ilości THC.
Obiecujące są wyniki zastosowania oleju konopnego w terapiach przy chorobach:
•
•
•
•
•
•
•
•

Parkinsona
Schizofrenii
Huntingtona
Alzheimera
Astmie
Cukrzycy
Epilepsji
Stwardnieniu rozsianym

Stosuje się je także na wszelki bóle i migreny, oraz problemy układu pokarmowego.
Znajduje zastosowanie w terapiach odwykowych od alkoholu i heroiny. Może blokować
rozwój i migrację komórek nowotworowych.
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Witamina B17 (amigdalina) zawarta w oleju z pestek moreli, może wpływać destrukcjyjnie
na złośliwe komórki rakowe, ale też odżywia i wspiera działanie zdrowych komórek.
Amigdalina pozostaje w sferze zainteresowania onkologów już ponad 60 lat.
Szczególnie polecana w przypadkach: chorób neurodegradacyjnych, profilaktyki chorób
nowotworowych, terapii odwykowych, bólów migrenowych, SM, cukrzycy, epilepsji.

GanoCord

W składzie – dwa najsłynniejsze grzyby medycyny chińskiej: Ganoderma (Reishi) i
Kordyceps. Ekstrakt z grzybni Kordycepsu w parze z zarodnikami Reishi, to jeden z
najcenniejszych preparatów roślinnych wśród suplementów diety. Gigant rodem z Azji!
Reishi – zawiera świetnie przyswajalne witaminy: A,C,D,E i ponad 80 enzymów biorących
udział we wszystkich procesach naprawy i budowy komórek. M.in.:
•
•
•
•
•

usuwa toksyny
reguluje poziom cukru i cholesterolu
normuje ciśnienie
odkwasza organizm
reguluje pracę wątroby, żołądka i jelit

Kordyceps zawiera: beta karoten, witaminy E i C, B1, B2, B12 cynk, selen, magnez,
żelazo, potas. 77 – makro i mikroelementów, oraz unikalne substancje: kordycepinę i betaglukan.
Ma silne właściwości antyalergiczne:
•
•

osłabia wirusy
zabójczy dla pierwotniaków, robaków i grzybów
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•
•
•
•

działa przeciwzakrzepowo
normalizuje pracę nerek
poprawia wydolność fizyczną sportowców
działa przeciwnowotworowo

Szczególnie polecany w przypadkach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

niewydolności nerek
astmy
bezpłodności
depresji
zaburzeń funkcjonowania wątroby
alergii
zakrzepicy
rehabilitacji onkologicznej
obniżonej odporności
potrzeby wzmocnienia wydolności organizmu
obniżonego libido

WITAMINA C-olway

Witaminę C-olway czerpiemy prosto z natury – z kiełkującej gryki i z gorzkiej pomarańczy.
Te dwie rośliny uznane są za jedne z najcenniejszych naturalnych jej źródeł, ze względu
na wysoką biodostępność i doskonałe powiązania flawonoidowe.
Przebadana w Narodowym Instytucie Leków!
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Zapotrzebowanie na witaminę C jest odbiciem stanu zdrowia człowieka. Nasz organizm
nie wytwarza tej najważniejszej spośród „amin życia” - musimy przyjmować ją w
pożywieniu. Pośród dziesiątek jej funkcji w naszym ustroju najważniejszą jest udział w
procesach powstawania kolagenu.
Szczególnie polecana w przypadkach:
•
•
•
•
•
•
•
•

podatności na infekcję
rehabilitacji pourazowych
paradontozy
stanów nerwicowych
stosowania środków antykoncepcyjnych
terapii przeciwnowotworowych
niezbędna dla osób palących papierosy
dla osób obserwujących u siebie zjawisko przedwczesnego starzenia się skóry

Colamina

Multimineralny suplement, zawierający algi wapienne ze złoża spod Morza Północnego i
minerały z słynnej kopalni w Utah. Oba źródła powstały w okresie geologicznym, kiedy
nasza planeta była wolna od zanieczyszczeń a przyroda przez miliony lat tworzyła z
pierwiastków naturalne układy koloidowe. Colamina zawiera najlepiej przyswajalny, ze
znalezionych na naszej planecie, wapń oraz komplet niezbędnych dla naszego organizmu
mikro i makroelementów. Aktywna mineralizacja!
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Przyswajalność minerałów nieorganicznych ze skał to 30-40% a minerałów koloidalnych w
Colaminie – 65-98%. Wyjątkową biodostępność ułatwiają niewielkie rozmiary ich cząstek
oraz ujemny ładunek – pierwiastki koloidalne przyciągają się z dodatnio naładowanymi
komórkami naszego organizmu. Tak przyswajalny wapń, rzeczywiście hamuje utratę masy
kostnej i zwiększa gęstość kości. Aktywna mineralizacja, to proces absorbowania toksyn
przy jednoczesnym odżywianiu komórek pierwotnymi pierwiastkami.
Szczególnie polecana w przypadkach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

osteoporozy
niskiego poziomu kwasu żołądkowego
zaburzeń wchłaniania witamin
detoksu alkoholowego
detoksu lekowego
chorób układu sercowo-naczyniowego
paradontozy
bakteryjnych i grzybicznych stanach zapalnych
wyjątkowo cenna dla ludzi starszych
aktywnych sportowców
dla kobiet w okresie menopauzy

ColDeKa

Zawiera naturalne i znakomicie biodostępne witaminy D3, A, K2(MK7), ekstrakt z grzybów
Shiitake, beta-D-glukan oraz olej z wątroby dorsza.
Niezbędna w okresie jesienno-zimowym!
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Witamina D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

łagodzi stany zapalne
obniża ryzyko reumatoidalnego zapalenia stawów i SM
chroni przed astmą
zawałem serca
zespołem jelita drażliwego
Hashimoto
osteoporozą
zespołem suchego oka
nerwicą
krzywicą

Witamina K2(MK7) jest odpowiedzialna za:
•
•
•

przyswajalność witaminy D i gospodarkę wappniem
witamina K jest istotna dla wytrzymałości kości, tętnic i naczyń krwionośnych
działa wspomagająco w ciąży

Ekstrakt z grzybów Shiitake – o wysokiej zawartości witamin D, B3, niacyny i betaglukanu.
•
•
•
•

wzmacnia i stymuluje układ odpornościowy
zapobiega miażdżycy
ma działanie przeciwnowotworowe
przyspiesza produkcję krwi w szpiku kostnym

Beta-d-glukan – to polisacharyd, który równoważy szczyt glukozy we krwi, a tym samym
zapobiega występowaniu cukrzycy typu 2 oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby
wieńcowej. Obniża również ciśnienie krwi. Uważa się także, że zapobiega powstawaniu
nowotworów układu pokarmowego. Jest jednym ze strażników naszej immunologii.
Źródłami beta-d-glukanu w suplemencie ColDeKa są: ekstrakt z drożdży i ekstrakt z
Shiitake (postać lentinanu).
Szczególnie polecana w przypadkach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podatności na infekcje
zaburzeniach krążenia i gospodarki wapniowej
problemach ze skórą
problemach z zębami, słuchem, wypadaniem włosów
profilaktyki nowotworowej
anemii
choroby zakrzepowej
celulitis
kuracji odchudzających
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SUPLEMENTY COLWAY:
•
•
•
•
•

powstały w nowoczesnej formule opartej wyłącznie na surowcach naturalnych
przy opracowywaniu innowacyjnych składów wykorzystano najnowsze wyniki
badań naukowych
składniki ktywne występują w formie gwarantującej najlepszą przyswajalność
składniki w suplementach są tak dobrane, by wzajemnie wzmacniały swoje
działanie na organizm
suplementy posiadają certfikaty, spełniają wymogi określone w przepisach UE

ELIKSIR DR SŁONIA

Przez unikalne, chemisorpcyjne połączenie nano srebra i tlenu powstał niezwykle
skuteczny środek dezynfekcyjny. Bezwzględny dl WSZYSTKICH drobnoustrojów, a
jednocześnie łagodny i bezpieczny w stosowaniu. Przyjazny dla alergików.
Niezastąpiony w każdej apteczce!
Zwalcza bakterie (nawet tak oporne jak gronkowiec złocisty), każdego rodzaju grzyby,
osłabia skutki zakażeń wirusowych. Stosowany w początkach – likwiduje je w zarodku.
Jest skuteczny nawet jako antyprespirant lub środek odkażający lodówkę. Działa
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KONTAKTOWO. Jest środkiem bezwonnym na bazie wody, neutralizującym zapachy.
Axonnite silver, jest produkowane zgodnie z rygorystyczną normą ISO 13485,
przeznaczoną dla wyrobów medycznych.
Szczególnie polecany w przypadkach:
•
•
•
•
•
•
•
•

zranień
zmian grzybiczych na skórze, paznokciach
stanów ropnych
trudno gojących się ran
drożdżycy
pleśniawek jamy ustnej
srebro pomaga też goić oparzenia i odmrożenia
niszczy bakterie, a jednocześnie bardzo przyspiesza regenerację uszkodzonego
naskórka, że nie pozostają blizny

http://www.kolagenpolska.pl/colway-wszystkie-produkty.pdf
KolagenPolska.pl – Suplementy Diety Colway Classic 2017

