
Projekt VITAMÍNY S PRÍBEHOM
a produkty VITALITY

ŠÍRIME ĎALEJ VEDOMOSTI, O KTORÝCH VIEME, ŽE POMÁHAJÚ
UDRŽAŤ TO NAJCENNEJŠIE NA SVETE...



STARAJTE SA O SVOJE ZDRAVIE 
S VITAMÍNMI S PRÍBEHOM 
A S PRODUKTMI VITALITY 
Iniciatíva Vitamíny s príbehom prichádza s cennými podnetmi, ako vyzrieť 
na niektoré z civilizačných strašiakov a ako si zachovať zdravie do vysokého veku. 

Vitamíny s príbehom (http://vitaminyspribehem.cz) je projekt, ktorého cieľom 
je informovanie verejnosti o možnostiach, ako  účinne predchádzať vzniku 
civilizačných chorôb, predovšetkým ochoreniu srdca a ciev, a akým spôsobom 
si udržať zdravie do čo najvyššieho veku. Poradenská činnosť iniciatívy je 
založená na fascinujúcich prírodných zákonoch o homocysteíne. Odborní 
poradcovia, ktorých platforma Vitamíny s príbehom združuje, vo svojej praxi 
vychádzajú z overených metód a majú na zreteli individuálne potreby každého 
záujemcu o vyšetrenie. Poradcovia klientom sprostredkovávajú zásadné poznatky 
týkajúce sa homocysteínu a jeho znižovania a tí sa od nich učia, ako efektívne 
predchádzať vzniku civilizačných chorôb.

V čele iniciatívy stojí Mgr. Michaela Verde Beitlová, ktorá má bohaté skúsenosti 
ako s poradenskou činnosťou, tak  i s vedením poradcov v Českej a Slovenskej 
republike. Pani Beitlová je bývalým onkologickým pacientom. Po drastickej 
liečbe sa snažila nájsť svoje stratené zdravie, fyzickú a duševnú rovnováhu a tiež 
spôsob, ktorým by predišla návratu zhubnej choroby. Nadchli ju fakty 
týkajúce sa homocysteínu a udržiavania jeho optimálnej hladiny a nielen sama 
na sebe si overila, že táto metóda je funkčná.



HOMOCYSTEÍN VITALITY S ALOE VERA

HOMOCYSTEÍN VITALITY S BETAÍNOM

Vyvážená kombinácia troch vo vode rozpustných vitamínov radu B 
pre zníženie hladiny homocysteínu, umocnená 
účinkom zinku, aloe vera a betaínu.

Homocysteín Vitality je účinný doplnok stravy pre 
zníženie hladiny homocysteínu. Obsahuje 
vitamíny B6 (pyridoxín), B9 (kyselina listová 
Metafolin) a B12 (methylkobalamin), ktoré 
prispievajú k normálnemu metabolizmu 
homocysteínu. Metafolin a methylkobalamin, 
bioaktívne formy B9 a B12, sú ľudským 
organizmom lepšie vstrebateľné. Zinok 
podporuje správnu funkciu imunitného systému. 
Betaín optimalizuje trávenie a aloe vera regeneruje 
vnútorné prostredie tela. 
Vitamíny skupiny B sú nepostrádateľné pre 
správny metabolizmus a nervový systém. 
Užívajte denne Homocysteín Vitality, budete sa 
cítiť plní energie.

HOMOCYSTEÍN  VITALITY



ČO TO JE HOMOCYSTEÍN? 
Homocysteín je toxická aminokyselina, ktorá vzniká v každej živej bunke. Homo-
cysteín sa dokáže premeniť na netoxickú látku za predpokladu, že má dostatočný 
prísun vitamínov, na ktorých premena závisí. Prebytok homocysteínu sa dostáva 
do krvi, tam sa hromadí a spôsobuje rôzne poškodenia v tele. So zvýšenou hladinou 
homocysteínu je preto spájaný rad závažných chorôb. Homocysteín je v súčasnej 
dobe považovaný za jeden z významných ukazovateľov rizika vzniku kardiovasku-
lárnych ochorení, aterosklerózy, zlyhania obličiek, komplikácií v tehotenstve 
a vrodených vád. Posledné výskumy ukazujú, že poruchy v metabolizme homocys-
teínu sú tiež rizikovým faktorom vo vývoji a funkciách centrálnej nervovej sústavy.

ČO ZVYŠUJE HLADINU HOMOCYSTEÍNU? 
Hladinu homocysteínu zvyšuje predovšetkým nevyvážená strava, nezdravý životný 
štýl, málo pohybu, nedostatočný príjem vitamínov a minerálov, fajčenie a nadmer-
né pitie alkoholu, život vo veľkých mestách a zlé životné prostredie. 

DÁ SA HLADINA HOMOCYSTEÍNU ZNÍŽIŤ? 
Hladina homocysteínu sa dá udržať zmenou stravovania. Nevyhnutné je však 
celoživotne pravidelne užívať presné dávky vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej, 
pretože znížiť vysokú hladinu homocysteínu na ideál nemožno bez vitamínovej 
suplementácie. 

AKO SA DÁ ZISTIŤ HLADINA HOMOCYSTEÍNU A KDE SI MÔŽEM NECHAŤ PORADIŤ? 
Podobne ako cholesterol sa hladina homocysteínu zisťuje krvným rozborom. 
Odber krvi musí prebiehať nalačno v certifikovanom laboratóriu. Vyšetrenie krvi 
a odporúčania k výsledkom analýzy žiadajte u svojho najbližšieho poradcu 
na http://vitaminyspribehem.cz 

PRE KOHO JE DÔLEŽITÉ SI HLADINU HOMOCYSTEÍNU STRÁŽIŤ? 
V dôsledku nedostatku vitamínov a minerálov v našej prirodzenej strave je hladina 
homocysteínu zvýšená už takmer u každého dospelého človeka (od 18 rokov), 
ktorý pravidelne nedopĺňa vitamíny a minerály. Nevyhnutné je to predovšetkým 
pre ženy aj mužov nad 30 rokov, tehotné a dojčiace ženy, vegetariánov, vegánov, 
ženy a mužov užívajúcich pravidelne nejaké chemické lieky, onkologických pacien-
tov, ženy, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu.

PRIRODZENÉ JE BYŤ ZDRAVÝ A CÍTIŤ SA DOBRE

Prečo sa civilizačné choroby (tzn. choroby z nedostatku pohybu, psychickej pohody
a predovšetkým stravy bohatej na nutrienty) rozširujú rýchlosťou svetla a postihujú

nejakým spôsobom každého z nás? Prečo sú pre nás civilizačné choroby
samozrejmou súčasťou života a sú predmetom každodenných hovorov

príbuzných a priateľov? Jednou z možných odpovedí môže byť, že sa dostatočne
nevenujeme prevencii. Za prevenciu však nemôžeme považovať včasnú
diagnostiku choroby, ako je mnohokrát médiami mylne prezentované.

Včasná diagnostika "iba" určí, akou chorobou už trpíme, prevencia naproti
tomu dokáže výrazne znížiť riziko jej vzniku.



IMUNE VITALITY

IMUNE VITALITY

Imune Vitality je 100% prírodný produkt, ktorý sa postará o podporu 
Vášho imunitného systému počas celého roka.

Chrániť telo pred škodlivými vplyvmi je hlavnou úlohou imunitného 
systému. Porucha imunitného systému vedie k mnohým chorobám 
21. storočia. Produkt Imune Vitality bol navrhnutý tak, aby obsa-
hoval všetky dôležité látky, ktoré dokážu váš imunitný systém 
ideálne vyvažovať a udržiavať v dobrej kondícii. Okrem beta
glukánov obsahuje tiež bohatú zmes medicinálnych húb (Reishi, 
Shiitake, Agaricus, Cordyceps, Maitake a Chaga), humínové 
kyseliny, kyselinu fulvovú, indický egreš, probiotiká (Bacillus 
coagulans) a kolostrum. Beta glukány sa prirodzene nevyskytujú 
v tele a musia byť čerpané zo zdrojov, ako sú napr. huby a kvas-
nice. Beta glukány vykazujú pozoruhodné účinky ako na primárne 
imunitné bunky, tak na koordináciu úspešnej imunitnej reakcie. 
Medicinálne huby vedia nielen posilňovať, ale aj regulovať 
imunitný systém. Okrem posilnenia oslabeného imunitného systému 
tiež imunitný systém obmedzujú, ak je jeho reakcia neprimeraná 
(napr. u alergie). Indický egreš (Amla) nie je len vynikajúcou potravinou, 
ale aj silným antioxidantom. Je plný zlúčenín podobných vitamínu C a bioflavo-
noidom, ktoré zvyšujú pozitívne účinky vitamínu C na zdravie a ktoré môžu 
podporovať zdravé bunky a bunkové membrány. Humínové kyseliny majú 
antivírusový účinok, posilňujú imunitný systém a detoxikujú organizmus. 
Humínové kyseliny pôsobia pozitívne tiež v črevách, v ktorých sú schopné zastaviť 
hnačku a iné zažívacie problémy. Kyselina fulvová je nenahraditeľný kuriér 
vitamínov a minerálov. Kyselina fulvová a humínová sa pre Imune Vitality 
získavajú pri procese extrakcie prečistenej vody. Spóry Bacillus coagulans sú 
odolné voči žalúdočnej kyseline a prechádzajú neporušené až do čriev, kde dôjde 
k ich vyklíčeniu a dočasnému množeniu. V produkte Imune Vitality sa nachádza 
Bacillus coagulans vo forme spór, a preto sa imune Vitality nemusí uchovávať 
v chladničke. 
Beta glukány sú nepostrádateľné pre náš imunitný systém. Užívajte denne 
Imune Vitality, predídete virózam a zápalovým stavom.



MAGNÉZIUM VITALITY

MAGNÉZIUM VITALITY

Využiteľnosť až 80% bez nežiadúcich vedľajších účinkov.

Magnézium Vitality je doplnok stravy s horčíkom v chelátovej forme a vitamínom B2. 
Dnes je už vedecky dokázané, že telo nedokáže dobre vstrebať chemicky vyrobené 
minerálne a stopové látky. V našom produkte je horčík zastúpený vo forme 
Bisglicinátu horečnatom, čo je jedna z najlepších chelátových foriem, ktorá navyše 
nemá žiadne vedľajšie nežiadúce účinky, ako je napr. hnačka. Horčík pomáha 
udržiavať ľudské telo v dobrej fyzickej i psychickej kondícii, zlepšuje spánok, 
odstraňuje rannú únavu, pôsobí proti kŕčom, posilňuje nervovú sústavu, tlmí 
bolesti hlavy, predĺžuje a zlepšuje účinok liekov proti bolesti, zlepšuje kvalitu 
nechtov, vlasov a zubov, reguluje množstvo cholesterolu (s lecitínom 
a vitamínom B6) a bráni vzniku močových kameňov a v neposlednom rade 
pozitívne ovplyvňuje metabolizmus homocysteínu. 

Zvýšený príjem horčíka potrebujú tehotné a dojčiace ženy, športovci, ľudia 
s fyzicky náročným povolaním, jedinci, ktorých vek je 50 rokov a vyššie, kardiaci, 
diabetici, tí, ktorí sa veľa potia, jedinci pravidelne vo veľkom množstve konzu-
mujúci alkohol, ľudia užívajúci lieky ako diuretiká a antibiotiká, alebo ženy 
užívajúce hormonálnu antikoncepciu. Nedostatkom horčíka trpí podľa lekárov 
v SR viac ako 3,5 mil. ľudí. Medzi časté prejavy nedostatku horčíka patrí únava, 
časté bolesti hlavy, znížená koncentrácia, podráždenosť, náchylnosť k stresu 
a depresiám, nespavosť, divoké sny, časté nutkanie na močenie, búšenie srdca, 
častý tras viečok, svalové kŕče, závraty, citlivosť na zmeny počasia, kĺbové 
ťažkosti, padanie vlasov, lámavé nechty, zubné kazy a iné.

Horčík je nenahraditeľný a životne dôležitý pre naše zdravie a pocit pohody. 
Užívajte denne Magnesium Vitality, bude Vás chrániť.



Využitelnost až 80% bez nežádoucích vedlejších účinků.

• Výnimočné zloženie všetkých produktov radu  
   Vitality, tzn. suroviny v tej najvyššej kvalite 
   a vstrebateľnosti.

• Bez cukru, škrobu, soli, sóje, kukurice, 
   pšenice, lepku, kvasníc, mliečnych 
   derivátov, umelých farbív, konzervantov 
   a genetických modifikátorov.

• Produkty, ktoré sú v súlade 
   s prírodou, obsahujú iba 
   organické formy vitamínov 
   a minerálov.

• Vitamíny a minerály sú 
   v produktoch vo vyváženej 
   kombinácii.

• Povaha kapslí je čisto rastlinná, 
   je teda vhodná pre vege-
   tariánov a vegánov. 

• Každá surovina obsiahnutá v kapsli 
   prechádza testom pravosti a testom 
   na obsah účinných látok (podľa COA).

• Preparáty sú vyrábané v malých sériách 
   pre zaistenie čerstvosti.

VÝHODY PRODUKTU
VITALITY

Najvyššiu kvalitu obsiahnutých
surovín a šetrnú výrobu kapslí

zaisťuje firma Naturaway.

E-shop s produktmi Vitality 
a realizáciu objednávok zaisťuje  
firma Hcy Vitality.



Projekt VITAMÍNY S PRÍBEHOM
a produkty VITALITY

Kontaktné údaje:
tel.: +420 724 322 566

email: info@vitaminyspribehem.cz   I   fb: Vitamíny s príbehom
web: www.vitaminyspribehem.cz   I   e-shop: hcy-vitality.cz

Objednávky produktov Vitality na http://hcy-vitality.cz

ZĽAVOVÝ KÓD:

KONTAKT NA VÁŠHO PORADCU:


