
– BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN, 
CHRÓM, CaLCIuM, MaGNESIuM 
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Zásadní zvláštností všech přípravků linie «Organické minerály» je skutečnost, že 
nejsou jen doplňkem každodenního příjmu nejdůležitějších elementárních prv-
ků. Každý z přípravků této linie obsahuje biogenní prvky v takové formě, která 
je jedině přijatelná pro organizmus – vše ve snadno vstřebatelné podobě orga-
nických sloučenin. 

Díky bioinženýrským technologiím 
se poprvé podařilo vytvořit produkt, 
obsahující biogenní prvky v takové formě, 
která je blízká té, v níž jsou přítomny v 
lidském organizmu!

Většina minerálních sloučenin, obsažená v «Organických minerálech» je získána metodou ří-
zené biosyntézy. Tato technologie dlouhé roky zůstávala utajená, neboť byla vypracována vo-
jensko-průmyslovým komplexem SSSR za účelem vytvoření vysoce koncentrovaných “potravin 
budoucnosti“. Principem této technologie je skutečnost, že soli selénu, zinku, mědi, chrómu a 
jiných biogenních prvků se mohou měnit v organické sloučeniny. Nejpozoruhodnější na tom je, 
že takto stvořené molekuly jsou velice podobné minerálně-organickým sloučeninám, které se 
nacházejí v lidském organizmu! Tak se anorganické minerály, jako složka organických molekul, 
přeskupují do podoby mnohem vhodnější pro využití lidským organizmem.

O R G A N I C K É M I N E R Á L Y



Kromě toho byly při vytváření receptur «Organických minerálů» využity i další 
efektivní technologie pro získání organických sloučenin biogenních prvků. 

Tak byl ke složení přípravku «VITASELENIUM» doplněn autolyzát buněk kvas-
nic (přírodního koncentrátu selénu v organické a lehce vstřebatelné formě). 
Současně byl doplněn ke složkám přípravků «VITAFERRUM» a «VITAZINEK» 
přírodní komplex, skládající se ze složek živočišného původu, blízkých lidskému 
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organizmu. Právě proto tento komplex napomáhá snadnému příjmu organic-
kých minerálů, podporuje jejich funkce a umožňuje 100% využití jejich biolo-
gické aktivity. 
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ORGaNICKÁ MINERÁLNÍ KOMPOZICE  
S JÓDEM 
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Prvek přírodní energie
V současnosti se často hovoří o tom, nakolik důležitou pro skvělou kondici je 
konzumace jódu v potravě. Není divu – vždyť jód je jedním z hlavních biogen-
ních prvků, které se vyskytují v moři, a který má klíčovou úlohu v zajištění ži-
votaschopnosti všech živých organizmů, včetně lidského. avšak většina lidské 
populace žije daleko od moře a prakticky nekonzumuje plody moře jako po-
travu. Přitom právě ty jsou plnohodnotným zdrojem jódu. Také ne všichni mají 
možnost používat jodizovanou sůl, která je mnohem prospěšnější než běžně 
používaná. Deficit jódu se projevuje na vytváření energie, zpomaluje se růst 
a rozvoj člověka a též se zrychlují procesy stárnutí celého jeho organizmu. V 
dnešní době není na trhu nedostatek potravin, obsahujících jód. avšak většina z 
nich, bohužel, obsahuje pouze tento prvek (mnohdy v anorganické formě), bez 
podpory dalších látek. Je potřeba poznamenat, že užíváme-li pouze jód, není 
možné se vyrovnat s problémy, které vznikají jeho deficitem. Proto představu-
jeme nový biologicky aktivní přípravek «Siberian Health» – «THYROTONIN» – 
který obsahuje jód v organické formě. 
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Prvek přírodního mládí
Tento prvek je součástí těch nejdůležitějších enzymů, chránících naše buň-
ky před stárnutím. a co více – bez selénu prudce klesá aktivita vitamínu E. 
Kvasnicový autolyzát a spirulina, obsahující selén, jsou základem přípravku 
«VITASELENIUM», obsahujícího organické sloučeniny získané díky řízené bio-
syntéze, probíhající v mikroskopické vodní řase spirulině a v buňkách kvasnic 
– saccharomycet. Účinek organické formy selénu je též zesílen speciálně vybra-
ným komplexem provitaminů a komponent rostlinného původu, obsažených 
ve spirulině, v extraktu zeleného čaje a také vitamíny E a C.

aktivní složení přípravku «VITASELENIUM» napomáhá podpoře mnohých dů-
ležitých funkcí organizmu. Je například zjištěna vzájemná souvislost mezi kon-
zumací selénu a vitamínu E v potravě a ochranou struktury DNa, bílkovin, lipidů 
a buněčných komponent a též podporou správné funkce štítné žlázy a normál-
ní spermatogeneze. Vitamín C napomáhá podpoře normální funkce imunitního 
systému i nervové soustavy, stimulaci syntézy kolagenu a zlepšení funkce krev-
ních cév. 
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Prvek přírodní ztepilosti 
Tento prvek reguluje funkce celého komplexu enzymů, které se účastní meta-
bolizmu uhlovodanů a tuků v lidském organizmu. Existuje vzájemná souvislost 
mezi konzumací chrómu v potravě a správným metabolizmem prvků, které 
odpovídají za normální hladinu glukózy v krvi.

«VITACHROMIUM» je skvělým zdrojem organického chrómu, který pomáhá 
zlepšit metabolizmus uhlovodanů a tuků.

Složení přípravku «VITACHROMIUM» doplňují komponenty rostlinného 
původu (extrakty plodů borůvčí, kořene eleuterokoku, prášku z hlíz topinam-
buru).
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Prvek, zajišťující transport kyslíku v těle 
Bez železa přestane krev plnit svou nejdůležitější funkci – přenos kyslíku. Jako 
první pocítí negativní vliv kůže, vlasy, nehty, mozek. Poté nastupuje únava, 
slabost a ospalost.

Vyvážená kompozice vitamínů a minerálů pro normální funkci celého organi-
zmu. Obsahuje prášek z paroží jelínka marala (cervus maral) – zdroj přírodních 
adaptogenů a minerálů. Komponenty přípravku «VITAFERRUM» mají proka-
zatelný vliv na nejdůležitější soustavy organizmu. Je kupříkladu prokázáno, že 
užívání vitamínu C souvisí s normálním vstřebáváním nehemového železa v 
žaludku a podporou energetického metabolizmu. Také existuje souvislost mezi 
konzumací železa v potravě a normální krvetvorbou, syntézou hemoglobinu, 
přenosem kyslíku a podporou energetického metabolizmu. Kyselina listová, 
mimo jiné, snižuje pocity únavy a napomáhá i potlačení celkové unavitelnosti.

Proto je přípravek «VITAFERRUM» nejen zdrojem železa. Je komplexní biolo-
gicky aktivní kompozicí, která podporuje regulaci krvetvorby a metabolizmus 
kyslíku v organizmu, pomáhá uchovat normální stav kůže, vlasů a zraku, stimu-
luje syntézu kolagenu a keratinu. 
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Prvek přírodní síly 
Zinek je jedním z nejdůležitějších přírodních imunostimulátorů. Jedná se o jed-
nu z nemnohých biologicky aktivních látek, výrazně ovlivňujících imunitu.

Vyvážená kompozice, obsahující minerály, prášek z paroží jelínka marala (cer-
vus maral) a extrakty rostlin je určen jako doplněk stravy, pro podporu imunity 
a dalších důležitých funkcí organizmu. Kromě toho je známa i vzájemná sou-
vislost mezi konzumací zinku a mědi v potravě a stabilními funkcemi mysli a 
orgánů reprodukce.

Organické sloučeniny mědi se účastní regulace funkcí imunitního systému. Při 
vrozeném deficitu mědi je narušeno fungování imunity. Kromě toho musí měď 
vstupovat i do sloučenin, které obsahují zinek, protože pouze zinek ji může vy-
loučit z lidského organizmu. Laktát zinku je zdrojem biologicky dostupného 
zinku, jehož organické molekuly jsou příbuzné buňkám organizmu.

Zinek přispívá k udržení normálního stavu kostí, vlasů, nehtů a pokožky Zinek 
přispívá k normálním rozpoznávacím funkcím, normální syntéze DNa, normál-
nímu metabolismu makroživin. Měď přispívá k udržení normálního stavu poji-
vových tkání a normální pigmentaci pokožky.
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Prvek přírodní pevnosti 
Vápník je nezbytný především pro tvorbu pevných kostí, zubů, nehtů a vlasů. 
avšak organizmus není schopen vstřebat ho bez pomoci vitamínu D. Proto, spo-
lečně s vitamíny K, C, zinkem a hořčíkem se vitamín D aktivně účastní metabo-
lizmu vápníku.

Tento složitý komplex vitamínů a minerálů, nezbytných pro podporu metaboli-
zmu prvků v kostní tkáni, obsahuje právě přípravek «VITAKALCIUM». Ostatně, 
je prokázána souvislost mezi příjmem vápníku, manganu, zinku a též vitamínů 
D a K v potravě a podporou normální stavby kostí. Kromě toho, vitamín C zajiš-
ťuje syntézu kolagenu a působí na podporu normální funkce kostní tkáně.

Organické Minerály



ORGaNICKÁ KOMPOZICE MINERÁLů  
S HOřčÍKEM 

Prvek 
přírodního  

klidu  

Vitamagnézium



ORGaNICKÁ KOMPOZICE MINERÁLů  
S HOřčÍKEM 

Prvek přírodního klidu
Hořčík je pro lidský organizmus jedním z nejdůležitějších prvků. Obzvláště vel-
ké množství hořčíku se nachází ve svalech, včetně buněk svalstva cév a srdce. 
Tímto je definována jedna z nejdůležitějších funkcí hořčíku – regulace proce-
sů uvolnění svalstva, díky kterým je zajištěno celkové uvolnění organizmu. Je 
prokázáno, že hořčík napomáhá potlačení unavitelnosti a podporuje normální 
psychické funkce organizmu.

«VITAMAGNESIUM» je vyváženým komplexem pro podporu stability organiz-
mu v případě psychické zátěže a stresů, který slučuje přírodní hořčík s extrakty 
třezalky a šišáku bajkalského. Extrakt kozlíku má zklidňující účinky na receptory 
v mozku, což napomáhá rychlému usínání a celkové normalizaci spánku. Vý-
tažek třezalky napomáhá potlačení celkového neklidu, podrážděnosti a stresu.

Hořčík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání, normálnímu energetickému 
metabolizmu a normální činnosti svalů.
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