
Komplexní systém očisty organizmu 



Původci a zdroje znečištění 
organizmu 

Životní pochody 
v buňkách 

Baktérie a viry 

Vzduch a voda 

Potrava 

Tabákový kouř 

Alkohol 



Zvýšená spotřeba energie 

Nerovnovážná imunita 

Opotřebování a hynutí buněk 

Unavitelnost, pokles kondice 

Oslabení imunity, alergie 

Chronická onemocnění a 

předčasné stárnutí 

Čím nás ohrožuje znečištění 
organizmu? 



Jak chránit buňky organizmu před 
zanášením odpadními látkami?  

Můžete odcestovat daleko, do koutku světa s 
nedotčenou přírodou a tam žít v tom nejčistším 
ekologickém prostředí.  To je nejspíše nejúčinnější  
způsob očisty organizmu, avšak ani zdaleka ne všichni 
si takový krok mohou dovolit.  

Je možné využít moderní přípravky pro očistu 
organizmu a s jejich pomocí podpořit čistotu buněk, 
aniž se vzdáte svého obvyklého rytmu, který přináší 
život ve městě.   



Řešení 
od  

«SIBERIAN HEALTH» 





«Prameny čistoty»: vědecký základ 
Rok 1970: První schéma endoekologické korekce 
Vědecko-výzkumný institut klinické a experimentální medicíny AV SSSR 

 
 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ CESTY VSTUPU 

ŠKODLIVIN DO ORGANIZMU 

PLÍCE        TRÁVICÍ TRAKT          KREV              KŮŽE 

ZÁKLADNÍ CESTY 

ZNEŠKODNĚNÍ ŠKODLIVIN 

JÁTRA: SOUSTAVА              

MONOOXYGENÁZ              

KONJUGAČNÍ REAKCE 

IMUNITNÍ              

SYSTÉM 

ZÁKLADNÍ CESTY 

VYLUČOVÁNÍ ŠKODLIVIN 

LEDVINY        STŘEVA              PLÍCE            KŮŽE 
ŽLUČOVÉ 

CESTY  



«Prameny čistoty»: vědecký základ 

1980–1990: Předobraz komplexního systému podpory metabolizmu 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ BLOKY LÉČEBNĚ-PROFYLAKTICKÉHO 

KOMPLEXU, STIMULUJÍCÍHO AKTIVITU PŘIROZENÝCH 

SYSTÉMŮ OČISTY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANIZMU. 

 

PŘÍPRAVKY A LÁTKY, 

REGULUJÍCÍ AKTIVITU 

BIOTRANSFORMAČNÍC

H MECHANIZMŮ JATER 
 

PŘÍPRAVKY A 

LÁTKY, VYKAZUJÍCÍ 

ANTIOXIDAČNÍ 

PŮSOBENÍ 

 

PŘÍPRAVKY A 

LÁTKY, 

VYZNAČUJÍCÍ SE 

IMUNOMODULAČNÍ

MI VLASTNOSTMI 

PŘÍPRAVKY A 

LÁTKY SE SORBČNÍ 

AKTIVITOU VŮČI 

TOXICKÝM 

SLOUČENINÁM 

PŘÍPRAVKY A LÁTKY, 

STIMULUJÍCÍ 

VYLUČOVÁNÍ 

TOXICKÝCH 

SLOUČENIN A JEJICH 

METABOLITŮ 

PŘIROZENÝMI 

CESTAMI 



«Prameny čistoty»: 

patent 

2000:  

«Prameny čistoty» získaly 
patent jedinečného výrobku 
 

 

 

 



«Prameny čistoty»: 
poptávka spotřebitelů 

2003: Zahájení prodeje přípravku «Prameny čistoty»  

 
 

 

 

 

 

 

Dostává se mezi TOP-3 přípravky Společnosti 
Poptávány ve 22 zemích světa 
Nepřetržité tempo růstu poptávky 
 



Renaissance Triple Set   - obohacená receptura 

DS «Prameny čistoty» ve formátu let 2013-2014. 



Co je Renaissance Triple Set? 

Systém podpory metabolizmu ve třech formulích: 

• 1-2 FORMULE. Podpora buněčného metabolizmu látek 

• 3 FORMULE. Ochrana organizmu před oxidačními procesy 

 



Výhody obohacené receptury: 

1 FORMULE. 7 standardizovaných extraktů s širokým záběrem 

očistného působení 

2 FORMULE. 6 rostlinných extraktů sibiřských bylin 

3 FORMULE. 17 aktivních látek, včetně minerálů, stopových 

prvků a antioxidantů rostlinného původu 

 

 



Složení:  extrakt fenyklu, extrakt jitrocele, 
extrakt heřmánku, extrakt kořene lopuchu, 
extrakt přesličky, extrakt třapatky nachové, 
extrakt aloe vera.   

Formule 1 

Kombinace bylinných extraktů.  
-Heřmánek spolupůsobí při 
metabolizmu tuků,  
-Fenykl podporuje trávení. 



Složení: extrakt řeřichy zahradní, extrakt sibiřského 
česneku medvědího, extrakt třezalky, extrakt šalvěje 
lékařské, extrakt planého křenu, extrakt šišáku 
bajkalského.  

Formule 2 

Kombinace bylinných extraktů pro 
podporu trávení 



Formule 3 

1. OCHRANA PŘED OXIDACÍ 
Stopové prvky Se, Cu a Mn, spolu s vitamíny C, E a B2 spolupůsobí při ochraně 
buněk před oxidačními stresy.  
 

2. ENERGETICKÝ METABOLIZMUS 
Vitamíny B1 a B6, spolu s Ca, Cu a Mn napomáhají normálním funkcím 
organizmu. 
 

3. PODPORA VÝMĚNY LÁTKOVÉ 
Vitamín B6 spolupůsobí při normálním metabolizmu bílkovin a glycidů.  
Vitamíny A a B2 podporují normální metabolizmus železa. Zinek spolupůsobí při 
normálním metabolizmu kyselých a zásaditých látek v organizmu.  
 



Renaissance Triple Set 
Formule 3 

Složení: extrakt z jadérek hroznů révy vinné, extrakt z 
plodů klikvy,  extrakt šalvěje, extrakt  tymiánu, 
extrakt  dobromysle, kyselina askorbová, extrakt 
zeleného čaje, DL-alfa-tokoferol, lykopén, extrakt 
borůvek, rutin, betaTab20%,  extrakt borovice 
přímořské, citrát zinku, tiamin hydrochlorid, 
riboflavin, pyridoxin hydrochlorid,  síran manganu, 
retinol, síran mědi, jodid hořčíku, seleničitan sodíku, 
chrómpikolinát, maltodextrin.  

Komplex antioxidantů 
rostlinného a minerálního 
původu. 



Užívání 

DOPORUČENÍ: 
Doba užívání je 1 měsíc. 
Obyvatelům velkých průmyslových měst doporučujeme užívat pravidelně.  
 

1 kapsle 2 kapsle 

Formule 3 Formule 2 

1 kapsle 2 kapsle 

Formule 3 Formule 1 

RÁNO VEČER 



Děkuji Vám za pozornost! 


