
 

 
 

 
Sortiment přípravků firmy KLAS zahrnuje vitamíny, minerály, rostlinné a bylinné extrakty i probiotické 
kultury. Pečlivě vybírané suroviny vysoké kvality pocházejí z různých koutů světa.  
 

BETAVITAL  ►150 ml: 324 Kč◄ 
Extrakt červené řepy s rutinem a vitamínem C - červená síla pro ochranu a očistu organismu. 
Šetrným způsobem získaný extrakt červené řepy obsahuje maximální množství biologicky 
účinných látek, především betaninu. Má vysoce antioxidační vlastnosti a příznivě působí proti 
volným radikálům. Je výborným přípravkem, který příznivě ovlivňuje srdce a cévy. Účinky jsou 
zesíleny vitamínem C, rutinem a beta karotenem v množství nejvhodnějším pro pokrytí 
doporučené denní potřeby. 

 
 

KLÍČKOVÝ OLEJ S VITAMÍNY A, C, E ►60 kapslí: 198 Kč◄ 
Olej z pšeničných klíčků obsahuje vysokou koncentraci vitamínu A, C, E, bílkovin aj. Má 
pozitivní účinky na organismus. Malý obilný klíček je připraven podepřít nový život vším 
potřebným. Sám o sobě je především vydatným přírodním zdrojem vitaminů B a E, 
nenasycených mastných kyselin, mnoha minerálů, stopových prvků, bílkovin, estrogenu, 
octacosanolu a dalších. Již tak mimořádně vysoký obsah životodárných látek se násobí v jeho 
oleji, ve kterém řada uvedených látek dosahuje největší koncentrace. 
 

 
LKVB6  ►90 tablet: 414 Kč◄ 
Účinný preparát při boji s nadváhou, snižuje hladinu špatného LDL cholesterolu, zlepšuje funkce 
jater a detoxikaci organismu. Již usazený tuk postupně mizí, a to především z nežádoucích míst. 
Díky své pozoruhodné emulgační schopnosti lecitin zmenšuje velikost tukových částic. Odvádí 
nadbytečnou tekutinu z tkání. Obsahuje velké množství draslíku, které rovněž při redukci 
nadváhy napomáhá.  

 

 

BALANCER KLAS  ►60 tablet: 567 Kč◄ 
Vyvážená kombinace silných antioxidantů z přírodních zdrojů. Chrání před civilizačními 
chorobami,  zvláště srdečně - cévními a nádorovými. BALANCER KLAS představuje silnou 
kombinaci antioxidantů. Tento efekt využijeme všude tam, kde vznikají škodlivé volné radikály. 
Volné radikály se nacházejí jak v zevním prostředí, tak i v našem organismu. Zevní prostředí 
nás ovlivňuje neustále, a proto můžeme antioxidanty užívat nepřetržitě. Rizikovými faktory 
vzniku volných radikálů jsou radioaktivní záření, toxické látky, průmyslové exhalace, smog, 
UV záření, kouření a jiné. A účinnými antioxidanty, které nalezneme v našem přípravku, jsou 
resveratrol, chlorella, kyselina alfa-lipoová a L-taurin.  

 
 

ČESNEK A PETRŽEL  ►90 tablet: 230 Kč◄ 
Kombinace výtažků z česneku a petržele. Má příznivý vliv při zvýšeném krevním tlaku, skleróze, 
diabetu, nachlazení, poruchách trávení atd. Česnek je neobyčejně bohatý na živiny a další 
užitečné látky. Petržel je především pravá pokladnice karotenů a chlorofylu. Obsahuje rovněž 
mnoho stopových prvků a vitaminy B1, B2, B3, B6, Biotin, C a E.  

 
 
SUPER ACIDOPHILUS KLAS 10 MILIARD  ►60 tablet: 608 Kč◄ 
Přípravek obsahuje živou kulturu bakterií prospěšných pro zdravé vyvážení střevní mikroflóry. 
Podporuje správné trávení. Acidophilus (Lactobacillus acidophilus) je kultura užitečných 
bakterií, které přirozeně žijí  ve střevě. Jsou až neuvěřitelně prospěšné. Dojde-li z různých 
důvodů k jejich nedostatku (např. po užívání antibiotik), nastává nežádoucí změna střevní flóry 
- vzniká tzv. disbióza a většinou i candidová infekce. 
 
 

Kompletní prezentaci výrobk ů firmy KLAS naleznete na www.alfafit.cz 
Uvedené ceny mají pouze informativní charakter. Aktuální ceny jsou zveřejněny na www.alfafit.cz 



 

BYLINNÉ MASTI Dr. Popova 
- 100 % přírodní produkty pro vaši zdravou pokožku 
(vhodné i pro alergiky) 

VÝROBKY PRO VAŠE ZDRAVÍ   

ALOE VERA – gel pro vnitřní užití 
- gel je lisovaný za studena z čerstvých listů Aloe Vera 
- VYSOKÁ ČISTOTA 99,42% 
- blahodárné čistící účinky na celý organizmus 
- podporuje správné trávení a pravidelné vyprazdňování 
- Aloe má vynikající regenerační účinky 
- certifikováno u mezinárodní organizace IASC 

212 Kč 

Orientální MUMIO 
- vynikající zdroj řady minerálů, stopových prvků, 
  aminokyselin a dalších důležitých látek 
- zvyšuje odolnost vůči bakteriálním a virovým infekcím  
- vhodné při regeneraci poškozených tkání a kostí  
- příznivě ovlivňuje tělesný a duševní výkon, 
  pomáhá organismu snášet velkou fyzickou zátěž  
- sportovci nazývají Mumio elixírem rekordů  
- vhodné při rýmě, kašli, paradentóze 136 Kč 

Grep - extrakt z jader 
- vynikající přírodní antibiotikum - při všech případech 
akutních virových a bakteriálních infekcích (např. - chřipky, 
vnitřní záněty)  
- velmi účinný proti běžným bakteriím způsobujícím 
průjmová onemocnění (např. Salmonella) 
- infekce močových cest, onemocnění dýchacího ústrojí  
- skvělý při léčbě gynekologických infekcí  
- jako jeden z mála prostředků ničí tzn. zlatého stafylokoka  
- chrání žaludeční sliznice a zažívací trakt, pomáhá při 
léčení žaludečních vředů  
- pomáhá i zdravému organismu bojovat s běžnými 
nepřátelskými viry, bakteriemi, plísněmi, podpůrně je 
užitečný i při ztrátě imunity  
- namísto lihu je zde použit potravinářský glycerin  
 

Nejvýznamnější složkou Grepu - extraktu z jader jsou 
bioflavonoidy - látky, které fungují jako vynikající přírodní 
antibiotika. Grepové semínko je také výborným zdrojem 
vitamínu C, kyseliny listové, železa, draslíku a vápníku. 

76 Kč 

50 ml 

25 ml 
25 ml / 136 Kč 50 ml / 

TEA TREE OIL KOSMETIKA 
- Tea Tree Oil — nejsilnější přírodní 

antiseptický prostředek 
- čistí, dezinfikuje a regeneruje pokožku 
- špičková kvalita použitých surovin 

Bližší informace o nejnovějších výrobcích a 

jiných aktualitách: www.alfafit.cz 

informace: info@alfafit.cz 
objednávky: objednavky@alfafit.cz 
tel. objednávky 220 570 220, 777 000 450  
ostatní dotazy: 773 470 093, 283 871 324 

85 Kč 11 ml / 174 Kč 25 ml / 

Tea Tree Oil 100% 

Tea Tree Oil krém 

Tea Tree mast 

- lehce vstřebatelný polomastný 
hydratační krém  
- na akné, ekzémy a plísně  
- vhodný pro denní i noční využití 

63 Kč 50 ml / 

- bylinná mast na rty (při oparech) 
- na akné a plísně nehtů 
- při různých kožních problémech 
- k regeneraci pokožky  

61 Kč 50 ml / 

Tea Tree spray 
- při nadměrném pocení a zápachu chodidel  
- k osvěžení unavených chodidel  
- k dezinfekci bot, proti plísni nohou 
- skvěle působí při prasklinách kůže, 
nadměrném pocení a zápachu chodidel 

65 Kč 50 ml / 

► 

► 

◄ 

◄ 

Měsíčková mast 
- velmi účinná na křečové žíly 
- čistí, regeneruje a vypíná pleť 

Kostivalová mast 
- na namožený pohybový aparát, otoky a 
výrony  

Lnicová mast 
- vynikající na plísně a ekzémy 
- mast na lupénku a akné  

50 ml  

Další masti v naší nabídce na www.alfafit.cz: 
Jírovcová, propolisová s medem a konopná mast 

Internetový obchod AlfaFIT získal díky spokojenosti 
zákazníků prestižní certifikát Ověřeno zákazníky. 
Uvedené ceny mají pouze informativní charakter. 
Aktuální ceny jsou zveřejněny na www.alfafit.cz 

500 ml  

30 tablet 

55 Kč 50 ml / 82 Kč 100 ml 

/     

100 ml  

Řebříčková mast 
- hojí rozpraskané ruce a paty 
- na nekrvácející hemoroidy  


