
PhytoChi™
Přípravek PhytoChi™ je dokonalá a unikátní kombi-
nace účinných aktivních a speciálně získaných vý-
tažků 100% rostlinného původu, obsažených ve 
směsi ze 16 bylin. Pouze ty nejlepší výtažky z léči-
vých rostlin nám poskytují:
 
Delší mládí a krásnější vzhled 
Zrychluje regeneračn procesy všech buněk, obnovu-
je biochemickou rovnováhu, zpomaluje příznaky a 
důsledky stárnutí. Podporuje správny vývoj buněk.
Silné srdce a zdravé cévy
Podporuje správné fungování srdce, upravuje krevní 
tlak, profylaxe kardiovaskulárních chorob, pravidelné 
prokrvení kapilárních tepen, snížení hladiny choles-
terolu a jiné.
Čistá a jasná mysl, psychická odolnost
Správné okysličení mozkových buněk, lepší soustře-
děnost a uspokojení, uklidnění pociťovaného stresu.
Zvýšenou odolnost vůči fyzické zátěži a proti ne-
mocem. Působí protialergicky, protizánětlivě, anti-
bakteriálně, antivirově, zajistí očištění celého organi-
smu, optimalizaci funkčnosti imunitního systému.
Pružnejší šlachy, svalstvo, klouby
Snížení obsahu jedů v tkáni, minimalizace negativ-
ních následků látkové přeměny, regulace anabolic-
kých procesů, profylaxa artritídy, protirevmatické pů-
sobení.
 
Profylaxe onkologických onemocnění
Značné množství antioxidantů, které likvidují nebez-
pečné volné radikály.
Správné fungování trávicího traktu
Regulace hladiny cukru, regulace fungování celého 
trávicího traktu, příznívý vliv na řádné fungování jater 
a žlučníku, stimulace činnosti ledvin, regulace funkcí 
vnitřních orgánů.
Lepší kondice, menší únava
Rychlejší odstranění kyseliny mléčné v buňkách, 
lepší vyživování buněk, posílení libida a reprodukč-
ních schopností.
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Seznámte se s naší nabídkou

doplněk stravy

Zdraví 
pro celou rodinu

PŘIROZENÉ POSÍLENÍ
 VAŠEHO ORGANISMU



ŽEN-ŠEN NEPRAVÝ (kořen)
Posiluje imunitní systém, uklidňuje, je výborný antioxidant, zabraňuje 
shlukování krevních destiček, působí proti bolesti, analgetikum, dopl-
něk léčby srdce, antikoagulant.

 

SKOŘICOVNÍK ČÍNSKÝ (kůra)
V léčitelství se skořice aplikuje jako mírné afrodiziakum, smíšené s vanilkou, 
mandlemi a žeň - šenem. Podává se při trávicích obtížích spojených s nadý-
máním a kolikami, během chřipky a nachlazení.

MANDARINKA (slupka)
Zlepšuje trávení, napomáhá snížení váhy, zmírňuje zvracení, pomáhá proti 
nechutenství při zánětech dýchacích cest.

KURKUMA DLOUHÁ (oddenek)
Používá se jako diuretikum, čistí krev a povzbuzuje trávení, je prostředkem 
proti poruchám jater. Přidaná do olejů se používá k ošetření kožních chorob. 
Významně podporuje mozkové kognitivní funkce, má antioxidační vlastnosti, 
dokáže účinně potlačovat životnost buněk melanomu.

ŽEN-ŠEN PĚTILISTÝ (kořen)
TTradičně se používal na zvýšení fyzické, psychické vitality a sexuální aktivi-
ty. Má různorodé pozitivní účinky na lidský organismus, od povzbuzujících 
účinků na nervový systém až po snížení hladiny cukru v krvi. Pomáhá orga-
nismu bojovat proti stresu a vyrovnávat se s ním, vykazuje antioxidační 
efekt, posiluje imunitní systém a může snižovat hladinu "špatného" choles-
terolu.

SLZOVKA OBECNÁ (semeno)
Vyvážený extrakt ze zrn tvoří Mucilagen látku, která je vynikajícím 
zdrojem výživných látek. Pomáhá při nervovém podráždění, žaludeč-
ních vředech a střevních potížích. Zmírňuje horečku, bolesti kloubů, 
účinkuje proti nadměrnému pocení, antimutagenní vlastnosti, antioxi-
dant.

LESKLOKORKA LESKLÁ (plodnice houby)
V císařské Číně byla považována za elixír života, její užívání bylo vy-
hrazeno pouze císařům. Vynikající léčivá rostlina na oběhový systém. 
Zvyšuje průtok krve, snižuje hladinu cholesterolu a krevní tlak, uklidňuje 
nervy, zmírňuje bolesti, léčí nespavost, astma, bronchitidu, angíny a po-
siluje imunitní systém. Účinná při léčbě nádorových onemocnění.

HEŘMÁNEK PRAVÝ (květ)
Má vysoký obsah hořčíku, vápníku, draslíku, manganu, zinku a vitaminu A. 
Uklidňuje nervový systém, pomáhá při nervozitě, bolestech hlavy, hysterii, 
křečích, nespavosti, bronchitidě, menstruačních a žlučníkových problémech.

ELEUTEROKOK OSTNITÝ (oddenek s kořeny)
Je v podstatě stimulátorem organismu, působí hlavně jako rostlinné tonikum, 
adaptogen a harmonizátor. Jako adaptogen nespecificky zvyšuje obrany-
schopnost organizmu proti zátěži - stresu (fyzickému, psychickému, chemic-
kému aj..), schopnost snadněji se vyrovnat se škodlivinami nebo nepříznivý-
mi podmínkami prostředí. Pomáhá překonat únavu a stres.

ALOE PRAVÉ  (vysušená šťáva)
Má antibiotické, antivirové, antibakteriální a protizánětlivé vlastnosti, 
tlumí bolest, posiluje imunitní systém, podporuje mozkovou činnost. 

LIFE® - EXTRAKT Z LÉKOŘICE LYSÉ (kořen)
Působí proti zánětům, má hormonální (estrogenní) účinky, upravuje pe-
ristaltiku střev, podporuje sekreci žaludečního hlenu, čímž se zabraňuje 
vzniku žaludečních vředů.

RŮŽE HLADKÁ (plod)
Patří k nejlepším zdrojem vitaminu C, který chrání organismus před 
infekcemi a nachlazením. Pomáhá odstraňovat zácpu a žlučníkové 
problémy, prodlémy ledvin a močového měchýře. Má antilipemické, 
antivirové, antimutagenní vlastnosti.

KOZINEC BLANITÝ (kořen)
Posiluje imunitní systém, má antiseptické vlastnosti, odstraňuje 
únavu, infekci močového traktu, nefrititu, noční pocení a prolapsy 
vředů do organismu, posiluje srdeční činnost, napomáhá snižování 
krevního tlaku a hladiny cholesterolu.

SCHIZANDRA ČÍNSKÁ (plod)
MáMá pozitivní vliv na centrální nervový systém, na kardiovaskulární systém - stimu-
luje krevní oběh a současně zlepšuje vlastnosti krve. Má pozitivní vliv na dýchací 
systém. na trávicí systém, působí antiulcerózně a má vliv na játra. Podporuje me-
tabolismus, stimuluje resorpci fosforu, zvyšuje jeho obsah v krvi a kumulaci v 
mozku a některých vnitřních orgánech. Pozitivní jsou účinky na oxidační procesy 
v mozku, játrech a svalech, urychluje metabolismus lipidů, má anticholesterole-
mický efekt, čímž brzdí rozvoj arterioskleróz

KUSTOVNICE (plod)
ZlepšujeZlepšuje kvalitu pleti, udržuje životní energii a dobrý zrak. Je známá jako jin tonikum 
a je bohatá na aminokyseliny - stavební kameny proteinů - a na vitamíny. Vyživuje 
játra a ledviny a má všeobecné účinky proti stárnutí a posilující účinky. Tradičně byla 
používána proti závrati a obecné slabosti, při nízké energii, bolestech zad a kloubů. 
Může pomoci čelit diabetickým, očním a nervovým problémům, jakož i účinkům che-
moterapie a radioterapie.

RDESNO MNOHOKVĚTÉ (upravený kořen)
Napomáhá zpomalovat proces stárnutí buněk a strukturální degeneraci 
buněčných membrán, zvyšovat celkový energetický tonus organismu, sni-
žovat pocit únavy, potlačovat vliv negativních stresových faktorů na orga-
nismus, podporovat obranyschopnost organismu, pomáhá zmírňovat dů-
sledky aterosklerózy a eliminovat rizika nádorového postižení.


