
 
 

 

HERBALIFE 
 

CÍLENÉ DOPLŇKY 
 

 TANG KUEI ►60 tablet:  360 Kč◄    
Posilující nutriční výrobek speciálně vyvinutý pro ženy. Je bohatým zdrojem vitamínu B, vápníku, železa, 
hořčíku a esenciálních olejů. V Číně je Tang Kuei často považován za „vznešenou bylinu“ a je používán při 
vaření ke zvýšení nutriční hodnoty pokrmů. Složení výrobku podporuje blahodárné účinky heřmánku na 
ženský organismus, proto heřmánek používali už staří Řekové a Anglosasové. Je vhodný při bolestivé 
menstruaci - pomáhá snižovat napětí v hladkých svalech, při předmenstruačním syndromu a jiných 
ženských problémech. Je podpůrný v období klimakteria, pomáhá srovnávat hormonální hladinu. 
 

 

 SCHIZANDRA PLUS ►60 tablet:  470 Kč◄  
Schizandra Plus působí zejména na pročištění a ozdravění dýchacího  ústrojí a má rovněž silné 
antioxidační účinky. Barevné bobule schizandry, keře z čeledi šácholanovitých, byly hlavní součástí 
čínského bylinkářství po staletí a proslavily se po celé Asii svými blahodárnými účinky na lidský 
organizmus. Plody schizandry jsou považovány za bohatý přírodní zdroj adaptogenů, látek, které pomáhají 
organizmu přizpůsobovat se změnám prostředí. Antioxidační účinky zajišťuje široké spektrum látek:  
Octacosanol:  látka,  která  je  obsažena  v  oleji   z  obilných  klíčků.  Vitamín  E:  životně důležitý 
v tucích rozpustný vitamín, který má antioxidační účinky a brání rozpadu esenciálních lipidů včetně omega-3 mastných 
kyselin. Selén: stopový prvek, který je nezbytný pro lidské zdraví. Je spojen s metabolismem tuků a vitamínem E a je 
rovněž důležitý jako kofaktor při produkci antioxidantu glutathioninu. Ascorbylpalmitát:  v tucích rozpustná forma 
vitamínu C, která vykonává antioxidační aktivity charakteristické pro vitamín C v lipidech a tukových tkáních těla. 
 

 HERBAL ALOE CONCENTRATE ►240 ml: 470 K č◄  
Všechny blahodárné živiny, které se nalézají v rostlině aloe vera, jsou obsaženy také v Herbal Aloe 
Concentrate.  Přírodní  nápoj pro  „vnitřní zdraví“ - tento osvěžující, čistý nápoj pomáhá  zklidňovat  
zažívací ústrojí a pomáhá přirozenému sebeočišťujícímu procesu, který probíhá v lidském organismu, také 
výrazně napomáhá procesu detoxikace vyvolané Buněčnou výživou. Je vhodný jako prevence vzniku 
žaludečních vředů a vředů na dvanácterníku. Lidé trpící těmito chorobami si pochvalují tišící účinek tohoto 
nápoje. Herbal Aloe Concentrate  je vyroben z prvotřídní  aloe. Je obohacen o důležité enzymy, 
aminokyseliny a vitamíny. Ve spojení s heřmánkem, jehož mnohostranné účinky oceňovali již staří Řekové, 
a který byl pro Anglosasy posvátnou bylinou, jsou  účinky  aloe  ještě  zesíleny.  Herbal  Aloe  
Concentrate    má   vysoký obsah vápníku a hořčíku a je zdrojem vitamínu A. Z nápoje je zcela odstraněn 
aloin, hořká látka, která se nachází v dužnatých listech aloe. 
 

Doporu čené dávkování Herbal Aloe Concentrate: 
Smíchejte 3 - 4 uzávěry s vodou nejvýše třikrát denně. Pokud se Aloe Concentrate užívá společně s buněčnou 
výživou, doporučujeme užívat ho 4 uzávěry 3x denně během 1. týdne užívání – má příznivé účinky na organizmus 
během detoxikace. Toto dávkování samozřejmě můžete snížit podle potřeby. 
 

 ROSEOX ►30 tablet:  620 Kč◄  
Klíčový prvek komplexního antioxidačního programu. RoseOx  je vyroben z rozmarýnového extraktu, jehož 
antioxidační vlastnosti ve spojení s unikátní kombinací bylin v RoseOx   pozoruhodně působí proti volným 
radikálům a tak chrání organizmus na buněčné úrovni. Volné radikály jsou nebezpečné látky, se kterými se 
v dnešním znečištěném životním prostředí setkáváme  všude.  Zvláště  ohroženi  působením  volných  
radikálů  jsou  kuřáci  a  lidé žijící ve větších městech, kde je ovzduší znečištěno exhalacemi.  Pravidelné 
užívaní  RoseOx  zajišťuje potřebnou hladinu karnosinové kyseliny, což je výchozí bod růstu antioxidačního 
působení jiných látek, zejména vitamínu E. Antioxidanty zlepšují imunitu a zpomalují předčasné buněčné stárnutí. 
RoseOx  je první z nové generace antioxidantů s kaskádovým efektem. Kaskádovým efektem označujeme unikátní 
schopnost aktivní látky  měnit se do  řady postupně aktivních forem, což pomáhá vytvořit silnější a déle trvající efekt. 
RoseOx má širokou schopnost regenerovat jiné antioxidanty včetně vitamínu E. Nejlepších výsledků dosáhnete ve 
spojení s výrobkem Schizandra Plus  od Herbalife. 
 

 HERBALIFELINE ►60 kapslí:  620 Kč◄   
Pomocí omega-3 mastných kyselin blahodárně působí na srdce a krevní oběh. Herbalifeline  je obzvláště 
bohatý na mastné kyseliny   omega-3, zejména eicosapentaenovou kyselinu (EPA) a dokosahexaenovou 
kyselinu (DHA) a dodává široké spektrum více než 20 lipidů z darů moře. Antioxidační působení zajišťuje 
Octacosanol - látka, která je obsažena v oleji  z obilných klíčků, vitamín  E  -  životně  důležitý  vitamín  
rozpustný  v  tucích  a  Selén -  stopový  prvek,  který  je nezbytný pro lidské zdraví. Herbalifeline  využívá 
též  blahodárných účinků plodů hlohu, který po staletí užívali jak  západní, tak  i  čínští  bylinkáři.  Nechutná 

rybinou, takže se vám dostanou všechny důležité výživné faktory z darů moře bez nepříjemné pachuti a zápachu.  
 



 
 

 

 XTRA-CAL ►90 tablet:  360 Kč◄   
Je naplněn nejkoncentrovanější dostupnou formou vápníku. Pomáhá jako prevence osteoporózy, kromě 
toho je přípravek obohacen o další minerály a vitamíny, které zlepšují zdraví vašich kostí. Obsahuje 
vitamín D , který pomáhá při vstřebávání vápníku, a  hořčík, který pomáhá chránit vaše kosti, srdce, tepny 
a krevní tlak. Obohaceno o přesličku, rostlinu, která je bohatá na křemík, stopový prvek, který je 
nepostradatelný pro správný vývoj kostí. 
 
 

  ZVÝHODNĚNÉ SADY 
 AlfaFIT Premium – ucelená kolekce pro vaše snadné hubnutí ►5.167 Kč◄ doporu čená cena: 7.601  Kč  

Jedná se o kolekci vybraných produktů, které zajistí maximální podporu Vašemu hubnutí a 
umocní procesy spalování tuku v těle. Kromě výrobků ze sady AlfaFIT Basic obsahuje tato 
prémiová sada řadu doplňků, které Vaše hubnutí učiní příjemnější. Budete hubnout bez 
hladovění a pocitu, že byste si museli něco vyloženě zakazovat. Základem i této redukční 
sady je Bun ěčná výživa  a instantní bylinný nápoj Thermojetics  100g, který zefektivňuje 
hubnutí tím, že podporuje spalování tuků, snižuje hladinu LDL cholesterolu a dodává energii. 

Od firmy Herbalife v  této sadě naleznete ještě Cell Activator , který podporuje spalování energie na buněčné úrovni. 
Do této prémiové sady jsme přidali i výrobky jiných firem než Herbalife – jedná se o Psyllium  od  Dr. Popova  a 
výrobky z řady Guareta  firmy Dr. Staněk. Psyllium  je prvotřídní vláknina, která ještě umocňuje detoxikaci organizmu a 
při hubnutí pomáhá vytvářet pocit zasycení. Dietní doplňky GUARETA jsme nakombinovali tak, abyste mohli ochutnat 
od každého něco, protože je zde mnoho příchutí a všechny by se nám nevešly ani do prémiové sady.  Jedná se o 
výborné instantní dietní polévky, dietní jogurtové krémy, dietní pudinky, dietní proteinové tyčinky, speciální vlákninu 
OfficeSlim , kterou když rozpustíte ve vodě 20 min. před jídlem, tak Vám pomůže omezit příjem cukrů a tuků z tohoto 
jídla anebo cucací vlákninové mega-tablety EasySlim s různými příchutěmi, které dokáží utlumit pocit hladu. Příchutě 
jednotlivých výrobků samozřejmě můžete měnit podle Vaší chuti, případně i přiobjednat (např. dietní proteinové 
tyčinky). 
 

HERBALIFE : Bun ěčná výživa  – 5 složek (s náhradou F4), Thermojetics  100g, Cell Activator .  
DR. POPOV: Psyllium  vláknina 200g 
DR. STANĚK - GUARETA : 2x Morning Start  - jogurtový krém (příchuť: 1x broskev, 1x stracciatella), 3x OfficeSlim , 
2x Dietní polévka  (1x houbová, 1x rajská), 2x EasySlim (příchuť: 1x jablko, 1x kakao), 2x Pudink v prášku  (příchuť: 
1x vanilka, 1x čokoláda), 12x Guareta  dietní proteinová tyčinka (mix příchutí).  
 

 AlfaFIT Basic – Buněčná výživa + Thermojetics 100g ►2.789 Kč◄ doporu čená cena: 4.965  Kč   
Buněčná výživa je základním komponentem všech pokročilých programů Herbalife. Sada AlfaFIT 
Basic kromě  pětisložkové  Buněčné  výživy  s  náhradou F4 (zdroj nenasycených omega 3 6 9 
mastných kyselin) obsahuje i velké balení instantního bylinného nápoje Thermojetics . Jedná se o 
základní  sestavu,  kterou  doporučujeme  našim  klientům,  kteří chtějí redukovat tělesnou hmotnost. 
Kromě koktejlu, což je nízkokalorická náhrada jídla, Buněčná výživa obsahuje tablety     
F2-F5, které do těla dodávají všechny potřebné živiny ve vyvážených denních dávkách. 
Právě přísun všech pot řebných vitamín ů a ostatních živin pomáhá v maximální 
možné mí ře potla čit jo-jo efekt, který by mohl nastat p ři redukci hmotnosti jenom 
pomocí koktejlu F1.  Sada AlfaFIT Basic je určena na 30ti denní kúru. V případě větší 
redukce hmotnosti ji lze užívat i několik měsíců. 
 

 AlfaFIT Light – Koktejl F1 + Thermojetics 100g  ►1.617 Kč◄ doporu čená cena: 2.920  Kč  

Koktejl F1  je náhrada jídla s vysokým obsahem sójového proteinu pro regulaci tělesné hmotnosti a 
sadu AlfaFIT Light  tvoří společně s instantním bylinným nápojem Thermojetics v balení 100g. Koktejl 
F1 je v dispozici v pěti příchutích: vanilka, jahoda, čokoláda, tropické ovoce a cookies & cream. Tuto 
sadu je možné použít i jako tzv. udržovací kúru – tj. užívat ji po redukci hmotnosti na kýženou hodnotu, 
aby si tělo na novou, nižší váhu zvyklo. Udržovací režim doporučujeme dodržovat alespoň 3 měsíce. Do 
koktejlu F1  doporučujeme přidávat vlákninu Psyllium  od firmy Dr. Popov. Psyllium je prvotřídní 
vláknina, která  redukci pomáhá  vytvořením  pocitu zasycení a přispívá k lepšímu pročištění organizmu,  

protože v trávicím traktu zvyšuje svůj objem až 40x a mechanicky tak čistí střevní stěnu. Pročištění trávicího traktu je 
jedním z důležitých prvků prevence řady civilizačních chorob.  
 

Výše uvedené ceny mají pouze informativní charakter. Aktuální ceny jsou zveřejněny na www.alfafit.cz 
Bližší informace o nejnovějších výrobcích a jiných aktualitách: www.alfafit.cz 
 tel.O2: 220 570 220  tel. UPC: 283 871 324 (volání ze sítě UPC zdarma) 
 GSM: 777 000 450 GSM: 603 470 093 
 dotazy: info@alfafit.cz objednávky: objednavky@alfafit.cz 
AlfaFIT s.r.o. provozovatel portálů hl.cz a alfafit.cz 


