
 

 
 

 

VÝROBKY NWA PRO VAŠE ZDRAVÍ 
 

Společnost NWA se mimo jiné zabývá výrobou a distribucí produktů z přírodních surovin jako je kolostrum nebo aloe 
vera. V těchto potravinových doplňcích se snoubí nejnovější vědecké poznatky s osvědčenými metodami přírodního 
léčitelství, což je činí vhodným doplňkem klasické medicíny. 
 

► Takto zvýrazn ěnou cenu ◄ získáte při telefonické objednávce  po zadání výše uvedeného 
slevového kuponu nebo po jeho uplatnění v e-shopu. 
 

BASE+ 360 tablet  ► 621 Kč *◄  Doporučená cena: 731 Kč 
Obsahuje v přesném poměru vybrané zásadité minerální látky a pomáhá tím zabránit překyselení 
organizmu. BASE+  je doplněk stravy s vysokou vstřebatelností díky organické formě minerálních látek. 
Pomáhá účinně vyrovnávat výkyvy kyselosti tělních tekutin. Podporuje správnou funkci jednotlivých 
orgánů a jejich vzájemnou souhru. Hořčík, draslík, chróm, molybden a křemík jsou nezbytné pro 
správnou funkci řady enzymů. Kromě toho vápník, hořčík i křemík posilují kosti a zlepšují jejich stav 
(např. u žen v menopauze).  

 

Aloe Vera Honey Gel Drink ► 576 Kč *◄   Doporučená cena: 678 Kč 
Nápoj obsahuje více než 90% čistého gelu z dužnatých listů aloe. Tento gel z Aloe Vera Barbadensis Miller 
obsahuje okolo 200 vysoce hodnotných, čistě přírodních látek jako jsou enzymy, vitamíny, minerální látky, 
bioflavonoidy, aminokyseliny a mukopolysacharidy. Právě tato skladba účinných substancí pomáhá 
k důkladnému pročistění organizmu a stimuluje imunitní systém. Aby byla detoxikace organizmu opravdu 
důkladná, doporučují odborníci, kteří tento produkt vytvořili, užívat Aloe Vera Gel Drink  minimálně dva 
měsíce bez přerušení. Aloe s příchutí kopřivy má též blahodárný vliv na krevní oběh. Balení: 1000ml 
Příchutě: broskev  678 Kč, 576 Kč *, med 678 Kč, 576 Kč *, kopřiva  745 Kč, 633 Kč * 
 

COLOSTRUM LIQUID  125 ml ► 767 Kč *◄ Doporučená cena: 902 Kč 
Tekutý doplněk stravy z čistého kolostra (mleziva - mléka prvních hodin života) na podporu imunity. Tato 
látka je v přírodě jedinečná, protože obsahuje ochranné imunoglobuliny v nejvyšší přirozené koncentraci. 
NWA Colostrum Liquid  splňuje nejpřísnější požadavky na kvalitu při procesu zpracování. Surovina 
pochází výhradně od krav z Německa, Rakouska a Švýcarska. Přebytečné mlezivo, které krávy vylučují 
během prvních 12 hodin po porodu je zpracováváno patentovaným, velmi šetrným způsobem za studena. 
Tím je v konečném produktu dosaženo nejvyšší možné koncentrace prospěšných látek. Posiluje 
obranyschopnost organizmu, což je nejdůležitější faktor při boji s nemocemi jako je angína nebo chřipka. 

 
COLOSTRUM KAPSLE 60 kapslí ► 1.036 Kč *◄ Doporučená cena: 1.219 Kč 
Doplněk stravy ve formě kapslí s kravským kolostrem - bylo vyvinuto pro denní podporu. Je vhodné k 
pravidelnému užívání. Obsahuje ochranné imunoglobuliny v nejvyšší přirozené koncentraci, imunitní 
regulátory a růstové  faktory. Posiluje obranyschopnost organizmu, což je dlouhodobý proces vyžadující 
užívat přípravek po dobu několika měsíců. Doporučujeme nejdříve užít 2x COLOSTRUM LIQUID a poté 
přejít na COLOSTRUM KAPSLE .  
 

ALOE VERA SPREJ SOS 500 ml ► 456 Kč *◄ Doporučená cena: 536 Kč  
Sprej s vysokým obsahem Aloe Vera je vhodný na všechny druhy popálenin, zarudlou kůži při opalování 
na sluníčku, opaření nebo oděrky kdekoli na těle. Rychle uklidňuje postiženou oblast a svými hojivými 
účinky urychluje uzdravení postiženého místa. Aplikuje se i na opruzeniny (dětský zadeček), proleženiny, 
při problémech s pokožkou (mykózy, plísně nohou a nehtů), při zánětech středního ucha, dutiny nosní, 
krku, mandlí, při rýmě. Několikrát denně aplikujte na postižené místo. 

 

 

ALOE VERA MEDVÍDCI 30 kusů ► 164 Kč *◄  Doporučená cena: 193 Kč 
Bonbóny pro děti ve tvaru medvídků s příchutí citronu a coly. Obsahují dehydrovaný aloe vera gel. Děti tyto 
bonbóny milují a s těmito aloe vera bonbóny mohou mlsat zdravě.  

 
CISTUS INCANUS KAPSLE 60 kapslí ► 725 Kč *◄ Doporučená cena: 853 Kč 
Cistus Incanus (cist šedý) je aromaticky vonící, divoce rostoucí rostlina, která se vyznačuje vysokým 
obsahem polyfenolu, což ji činí velmi cennou pro lidský organizmus. Působí proti virům, bakteriím a 
plísním, protizánětlivě a dezinfekčně. Nejvíce prozkoumaný je antioxidační účinek těchto rostlinných 
látek, které neutralizují volné radikály a tím posilují imunitu člověka, protože nejlepší obrana proti všem 
možným nemocem je dobře fungující imunitní systém. 



CISTUS INCANUS PASTILKY 90 tab. ► 725 Kč *◄  Doporučená cena: 853 Kč 
Jedná se o výtažek z rostliny Cist šedý ve formě v ústech rozpustných tablet. Působí proti virům, bakteriím 
a plísním, protizánětlivě a dezinfekčně. Z toho důvodu jsou ideální při angínách a zánětech v dutině ústní, 
kdy mohou účinné látky působit přímo v místě postižení. Dále může zmírnit projevy migrén, 
chudokrevnosti, poruchy krevního oběhu. Blahodárný účinek má při pooperační rekonvalescenci, kdy je 
člověk zesláblý a potřebuje posílit obranyschopnost.  
 

SÉRIE NA VLASY: PROCAP MEN (pro muže) a  PROCAP WOMEN (pro ženy) 
Série šamponu, tonika a kapslí proti vypadávání vlasů. Dermatologicky ověřená účinná kombinace látek 
jemně ošetřuje a chrání vlasy. Pravidelné používání ProCap šamponu  před ProCap tonikem  
představuje optimální přípravu vlasů a vlasové pokožky pro následnou péči. Bioaktivní látky obsažené v 
ProCapu  jsou vysoce účinné. ProCap  byl úspěšně testován proti vypadávání vlasů. Důležitým faktorem  

oproti celé řadě jiných přípravků proti vypadávání vlasů je skutečnost, že ProCap  působí komplexně – šampon a 
tonikum působí na vlasovou pokožku a kapsle vyživují vlasy vnitřně. Nejlepšího účinku dosáhnete při trvalém a 
pravidelném používání kombinace šampon + tonikum + kapsle  a tak budete atraktivnější díky hustším vlasům.  
 

► série 2+1: 1.731 Kč * šampón 414 Kč * tonikum 829 Kč * kapsle: 621 Kč *◄   
Doporučená cena: série 2+1: 2.037 Kč šampón 487 Kč tonikum 975 Kč kapsle: 731 Kč 
 
ALOE VERA FREEMOVE 1000 ml ► 712 Kč *◄  Doporučená cena: 838 Kč 
FREEMOVE KAPSLE   60 kapslí ► 580 Kč *◄  Doporučená cena: 682 Kč 
FREEMOVE TĚLOVÝ GEL 200 ml ► 497 Kč *◄  Doporučená cena: 585 Kč 
Aloe Vera Freemove  je určený pro fyzicky aktivní lidi a osoby, které mají problémy s pohybovým 
aparátem. Obsahuje 89% aloe vera gelu a látky důležité pro výživu kloubů – glukosaminsulfát a 
chondroitinsulfát. Freemove kapsle jsou doplněk stravy s chondroitin a glukosamin sulfátem, 
manganem, vitaminem D a E. Výrobek je vhodné používat spolu s produktem Aloe Vera Freemove . 
Posiluje účinky Aloe Vera Freemove  na regeneraci poškozených chrupavek. Při větších obtížích 
doporučujeme užívat tyto produkty společně. 

Freemove t ělový gel obsahuje 60 % aloe vera gelu a vybrané rostlinné výtažky mj. z schizandry a 
vrbové kůry.  Ideální doplněk k Aloe Vera Freemove , protože se dá aplikovat zevně přímo na postižená 
místa, čímž se výsledný efekt umocňuje. Účinky Aloe Vera Freemove , kapslí a tělového gelu se projeví 
minimálně po měsíci aplikace. Působení můžete v prvních dnech užívání subjektivně pociťovat jako 
zhoršení stavu, protože proces regenerace chrupavky člověk vnímá a může být spojen s nelibými pocity. 
Tento stav je však přechodný a v drtivé většině případů po dvou až třech týdnech odeznívá.  
 

 

MICROSILVER ZUBNÍ GEL  75 ml ► 156 Kč *◄  Doporučená cena: 183 Kč 
    

Antibakteriální zubní gel obsahující mikročástice stříbra pro optimální hygienu dutiny ústní. Microsilver 
zubní gel hubí mikroorganismy a škodlivé bakterie v ústech.  Jeden zubní gel pro trojí využití. Vyhněte se 
parodontóze a kazivosti zubů, je určen k ošetření problémových míst a také odstraňuje zápach z úst.   
 

 

ALOE VERA ZUBNÍ PASTA SENSITIVE  100 ml  ► 124 Kč *◄ Doporučená cena: 146 Kč  
Zubní pasta se 40 % aloe vera gelu a s obsahem chloridu draselného pro citlivé zuby a dásně. Fluorid 
chrání zuby před zubním kazem. Chlorid draselný zmírňuje citlivost zubních krčků. Používejte k čištění 
zubů dle svých zvyklostí.  

 
 

 
 

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  tel. SK: (+421) 02/ 20 254 175 
 dotazy: info@alfafit.cz  objednávky: objednavky@alfafit.cz 
AlfaFIT s.r.o. provozovatel portálů hl.cz a alfafit.cz 
 

Výše uvedené ceny mají pouze informativní charakter. Aktuální ceny jsou zveřejněny na www.alfafit.cz 
 

Slevový kupon: 821-SC9DV2 - jedná se o propagační kupon pro stávající zákazníky. Po jeho zadání do patřičného políčka 
v objednávkovém formuláři na www.alfafit.cz získáte slevu ve výši 15% na výrobky NWA blue nature z tohoto letáku. Sleva 
se vztahuje na výrobky, které nejsou v jiné slevové akci. Kupon lze uplatnit opakovaně. Minimální výše objednávky: 500 Kč. 

Prezentaci vybraných výrobk ů NWA naleznete na www.alfafit.cz  
  

Registrace u NWA Vás nezavazuje k pravidelným odběrům a opravňuje Vás k nákupu zboží se slevou 40%.  
 

*) ► Takto zvýrazn ěnou cenu ◄ získáte při telefonické objednávce  po zadání výše uvedeného 
slevového kuponu nebo po jeho uplatnění v e-shopu. 


