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Produktų katalogas
LIETUVA

Mūsų istorija
MISIJA – SUKURTI LAIMINGESNĮ IR SVEIKESNĮ PASAULĮ
Vaikystėje Jerry’į kamavo įvairios sveikatos problemos. Jerry’is pasijuto
geriau, kai mama jo mitybą papildė maisto papildais. Tuomet jis suprato,
kokią naudą žmogaus savijautai gali turėti maisto papildai.
Siekdamas padėti kitiems, Jerry’is pradėjo dalintis savo įspūdinga istorija
ir pamatė, kad daugybė žmonių ieško sprendimo, kaip pagerinti mitybą.
Dalijimasis produktais ir darbas su kitais padedant išsikelti ir pasiekti tiek
geros sveikatos, tiek finansinius tikslus, išaugo į gerai apmokamą namų verslą.
Tikėjimas produktais ir troškimas pakeisti kitų gyvenimus padėjo Jerry’iui
nedidelį tinklinės rinkodaros verslą išauginti į pasaulinę daugiamilijoninę
kompaniją.
JERRY BRASSFIELD
STEIGĖJAS
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Siūlome sprendimą gyvybiniams poreikiams

ŽYMIAUSIOS SVEIKATOS ORGANIZACIJOS
TEIGIA, KAD ENERGIJĄ, GYVYBINGUMĄ
BEI GERĄ SAVIJAUTĄ LEMIA:
SVORIO KONTROLĖ
FIZINĖ VEIKLA
Ir mityba, kurios pagrindą sudaro maistinės medžiagos
iš sveikų produktų:
SVEIKŲ GRŪDŲ
VAISIŲ IR DARŽOVIŲ
ŽUVIES

AIMĖ
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„NeoLife“ išskirtinumas
GRYNUMAS, VEIKSMINGUMAS IR
ĮRODYMAI
Daugiau kaip 60 metų ištisos šeimų
kartos visame pasaulyje pavedė
„NeoLife“ daryti tai, ką gali tik
nedaugelis įmonių – t.y. gaminti
produktus, kurių pagrindą sudaro
aukščiausios kokybės sveikų šaltinių
komponentai, kurių veiksmingumą
įrodė milijonai patenkintų klientų.

• IŠTIRTI: Žymiausi pasaulio mokslininkai, tyrinėtojai ir mitybos
specialistai ieško veiksmingų sprendimų.
• GRYNI: Patyrę technologai atrenka tik geriausias žaliavas,
jog galėtų užtikrinti aukščiausią sudėtinių dalių grynumo lygį.
• SAUGŪS: „NeoLife“ maisto papildai yra biologiškai suderinami.
Tai reiškia, kad jų sudėtinės dalys tinka žmogaus organizmui, ir
produktus galima saugiai vartoti. Mes naudojame tik tas medžiagas, kurios ištisus šimtmečius buvo žmogaus mitybos dalis.
• VEIKSMINGI: „NeoLife“ produktai sukurti remiantis
naujausiomis mokslo žiniomis ir šiuolaikiškiausiomis
technologijomis, siekiant koncentruoti ir standartizuoti
aktyvius žaliavų komponentus. Taip garantuojama, kad
galutinis produktas suteiks visą gamtos skirtą naudą.
• IŠBANDYTI: „NeoLife“ produktai kruopščiai tiriami
pasitelkiant naujausius mokslinius metodus siekiant užtikrinti
produktų saugumą, kokybę ir veiksmingumą. Sudedamosios
dalys taip pat nuolat tiriamos aiškinantis, ar nėra potencialių
žalingų medžiagų.
• PATVIRTINTI: Klinikiniai tyrinėjimai, įrodantys „NeoLife“
produktų veiksmingumą, buvo publikuoti pačiuose
prestižiškiausiuose pasaulio moksliniuose žurnaluose. Mūsų
unikalus tvirtas įsipareigojimas remtis mokslo pranašumais
pritraukė Jungtinių Valstijų Žemės ūkio departamento, Ligų
kontrolės ir prevencijos centro, didžiųjų universitetų bei kitų
gerbiamų mokslo institucijų pasaulyje dėmesį.

Sukurta gamtos, pagrįsta mokslo
„NeoLife“ produktų filosofija yra gana paprasta: absoliutus,
tvirtas kokybės siekimas, be kompromisų.
Mes manome, kad tinkamas sprendimas, – ką suteikti savo organizmui
ir savo namams, o nuo ko susilaikyti, - yra vienas svarbiausių
sprendimų mūsų gyvenime. Negali būti jokių kompromisų, kai
kalbame apie savo ar savo vaikų bei šeimos narių sveikatą.

G

sukurta
Mūsų filosofija
SUKURTA GAMTOS

„NeoLife“ produktai suteikia natūralių
medžiagų, kad padėtų jums būti
energingiems ir gerai jaustis.

PAGRĮSTA MOKSLO
Šios maistinės medžiagos pateikiamos
ypatingai bioveiksminga forma išskirtinėse
formulėse, kurios maksimalizuoja maistinių
medžiagų absorbciją, panaudojimą bei
naudą, naudojant pačius pažangiausius
mokslo metodus ir originalias technologijas.

GARANTUOTA KOKYBĖ
Mes didžiuojamės savo aukšta kokybe
ir saugumo standartais, kurie užtikrino
mūsų produktų veiksmingumą daugiau
kaip 60 metų.

DAROME TAI, KAS TEISINGA
Mūsų filosofija sako, kad kiekvienas mūsų
sprendimas yra priimamas jūsų, jūsų
šeimos ir aplinkos labui. Mūsų ilga
nenutrūkstanti verslo, perdirbamų pakuočių
ir sprendimų dėl minimalaus poveikio
aplinkai istorija niekada nesikeitė.

PAGRĮSTA
MOKSLO

GAMTOS
Mokslo pranašumo istorija

Arthur Furst
1914–2005
Mokslo patarėjų tarybos
steigėjas, garbės narys
Ph.D., Sc.D., D.A.T.S.,
toksikologas,
farmakologas

„NeoLife“ Mokslo patarėjų tarybos
steigėjas, garbės narys dr. Arthuras
Furstas visame pasaulyje pripažįstamas kaip toksikologijos ir vėžio ligų
tyrinėjimo pradininkas. Dr. A.Furstas
įkūrė Stanfordo vėžio chemoterapijos
laboratoriją ir 50 metų buvo pagrindinis
asmuo šios ligos prevencijos moksle.
Daugelis jo atradimų leido sukurti
novatoriškus „NeoLife“ produktus.
Jo begalinis talentas, energija,
atsidavimas ir vizija yra pagrindinės
priežastys, kodėl „NeoLife“ metai po
metų pristato šiuolaikiškus produktus,
kurie patenkina tikruosius žmonių
poreikius.
Dr. A. Fursto 1976 m. įsteigta „NeoLife“
Mokslo patarėjų taryba yra vienas iš
žymiausių pasaulio mokslininkų ir
tyrimų centrų. Visa tai skirta siekiant
pristatyti produktus, kurių pagrindą
sudaro gamta. Mūsų Mokslo patarėjų
tarybos nariai aktyviai dalyvauja
šiuolaikiniuose mokslo tyrimuose, o
jų publikacijos nuolat spausdinamos
moksli-niuose žurnaluose. SAB
ženklas jums garantuoja saugius ir
veiksmingus produktus.

John R. Miller

Fred G. Hooper

SAB direktorius,
Produktų technologas,
tyrinėtojas

Ph.D., Biochemikas,
mitybos specialistas

Laszlo P. Somogyi

Arianna Carughi

Ph.D., Mokslo apie maistą,
mitybos specialistas

Ph.D., C.N.S., Mitybos
mokslo specialistė

David Shepherd

Diane Clayton

Mark Lowman

Ph.D., Mikrobiologinės
biochemijos specialistas

Ph.D., Biochemikė, mitybos,
sveikatos specialistė

Biologas, produktų
formulių sudarytojas,
kokybės ekspertas

Liz Applegate

Susan Beck

Todd Miller

Ph.D., mitybos ir
sporto mitybos specialistė

Ph.D, L.Ac., Dipl. O.M., CNS,
Mitybos mokslo specialistė

Ph.D. Mankštos ir sporto
mokslininkas, tyrėjas
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„Pro Vitality+“ – maistinės medžiagos ląstelėms
PASIRYŽKITE GYVENTI GERIAU

Pakeiskite
savo
gyvenimą
– ląstelę
po ląstelės

• Kasdien suvalgoma mažiau negu 1 porcija sveikų grūdų.
• Lipidai ir steroliai pašalinami iš sveikų grūdų siekiant prailginti
produktų galiojimo laiką.
• Daugelis nevalgo žuvies dėl joje esančių sunkiųjų metalų ir teršalų.
• Dauguma žmonių negauna rekomenduojamos būtinų vitaminų ir
mineralų normos.

MAITINTI
RIEBALAI IR CUKRUS
BALTYMAI
VAISIAI IR DARŽOVĖS
SVEIKI GRŪDAI
FIZINIS AKTYVUMAS IR SVORIO KONTROLĖ
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„NeoLife“ geros savijautos piramidė
ATRASKITE GEROS SAVIJAUTOS PASLAPTĮ

Pakeitę mitybą ir gyvenimo būdą bei vartodami
„Pro Vitality+“ galite pastatyti savo geros savijautos
piramidę, tokiu būdu užpildydami vakarietiškai dietai
būdingas mitybos spragas.

populiariausi

90%
KASDIENĖ GALIMYBIŲ PAKUOTĖ
Kiekvienoje patogioje „Pro Vitality+“ nešiojamoje
pakuotėje yra maistinių medžiagų iš sveikų grūdų,
vaisių ir daržovių, žuvies, taip pat vitaminų ir mineralų.

DAUGUMA
NESUVALGOME
REKOMENDUOJAMO
KASDIENIO 400 G
VAISIŲ IR DARŽOVIŲ
KIEKIO

„Pro Vitality+“
Kodas 942 – 1 x 30 maišelių

Veiksmingos
maistinės
medžiagos,
kurios palaiko:
Sveikas gyvenimo
būdas ir įvairi bei
subalansuota mityba
padeda išlaikyti
kasdienį gyvybingumą.

KETURI PAGRINDINIAI MAISTO PAPILDAI

1

„Tre-en-en“ grūdų koncentratas

2

„Carotenoid Complex“

3

„Omega-3 Salmon Oil Plus“

4

„Essential Vitamin & Mineral Complex“

Maisto papildas, kurio sudėtyje yra lipidų ir sterolių.

Karotenoidai iš vaisių ir daržovių. Veiksmingi
plataus poveikio karotenoidai – unikali patentuota
formulė!

Švarus ir veiksmingas žuvų aliejus, kurio
sudėtyje yra standartizuotas visų aštuonių omega-3
riebalų rūgščių kiekis, produktas patikrintas dėl
daugiau kaip 200 potencialiai žalingų medžiagų,
kurių leistinas kiekis yra NULIS.

Per 60 metų sukauptos žinios mitybos srityje
leido sukurti maisto papildą su 18 būtiniausių
vitaminų ir mineralų, galinčių padėti užpildyti
neretai šiandien pasitaikančias mitybos spragas.
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Sužinokite, kas sudaro „Pro Vitality+“

2

„Tre-en-en“ grūdų koncentratas

2

„Carotenoid Complex“

3

„Omega-3 Salmon Oil Plus“

4

„Essential Vitamin & Mineral Complex“

JŪSŲ LĄSTELĖS ALKANOS, PAMAITINKITE JAS!
Lipidai ir steroliai, natūralios sveikuose grūduose esančios
medžiagos, yra svarbiausios mūsų ląstelių membranų
dalys. Jų reikia kiekvienai mūsų organizmo ląstelei, kad
išliktų veiksmingos ir užtikrintų maistinių medžiagų patekimą ir šalutinių produktų pašalinimą. Deja, šiuolaikinio
grūdų apdorojimo proceso metu pašalinamos labai daug
maistinių medžiagų turinčios grūdų luobelės, kuriose yra
lipidų, sterolių ir kitų būtinų mūsų mitybai svarbių maistinių
medžiagų. Dėl to ląstelės nebesugeba veiksmingai
funkcionuoti, o mes jaučiamės pavargę ir vangūs.

„TRE-EN-EN“
SUTEIKIA MAISTINIŲ
MEDŽIAGŲ, KURIŲ
TRŪKSTA MŪSŲ
MITYBOJE

„Tre-en-en“
grūdų koncentratas
Kodas 927 – 120 kapsulių

MAISTINĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ LĄSTELĖMS
Platus stiprių karotenoidų spektras iš morkų, pomidorų,
špinatų, raudonųjų paprikų, persikų, braškių ir abrikosų
padeda jūsų ląstelėms.

KLINIŠKAI PATIKRINTA IR PATVIRTINTA
Pirmasis ir vienintelis karotenoidų maisto papildas iš
sveikų produktų, kurį ištyrė Jungtinių Valstijų Žemės
ūkio departamento (USDA) tyrinėtojai.

110KG KAROTENOIDŲ
GALIA IŠ ŠVIEŽIŲ
VAISIŲ IR DARŽOVIŲ
KIEKVIENAME
BUTELIUKE!

„Carotenoid Complex“
Kodas 566 – 90 kapsulių

PAGRĮSTA
MOKSLO

1

1
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populiariausi

3

ŠIRDIS, SMEGENYS, REGĖJIMAS
EPR ir DHR padeda palaikyti normalią
širdies veiklą.
DHR padeda palaikyti normalią smegenų
funkciją.

„Omega-3
Salmon Oil Plus“
Daugiau informacijos rasite 16–17 p.
Kodas 929 – 90 kapsulių

DHR padeda išsaugoti normalų regėjimą.
(Teigiamas poveikis pasireiškia per parą
suvartojant 250 mg EPR ir DHR.)

UŽPILDO MITYBOS SPRAGAS

18

Per 60 metų sukauptos žinios mitybos
srityje leido sukurti šį maisto papildą su
18 būtiniausių vitaminų ir mineralų,
galinčių padėti užpildyti neretai šiandien
pasitaikančias mitybos spragas. Tai
subalansuotas plataus spektro makro- ir
mikroelementų mišinys, būtinas ląstelių
funkcijai.

Mityba

ntų

Šio mišinio sudėtyje yra tam tikras
geležies kiekis, tinkantis tiek vyrams, tiek
moterims ir padedantis palaikyti normalų
deguonies pernešimą organizme bei
mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

eleme
kro

Mi

4

Maistinės
medžiagos

VITAMINAI IR MINERALAI UŽPILDO
MITYBOS SPRAGAS.

„ESSENTIAL VITAMIN &
MINERAL COMPLEX“:
PAMAITINKITE SAVO LĄSTELES
9

Puikaus skonio maisto papildai kasdienai
GERKITE IR MĖGAUKITĖS
BALTYMŲ TEIKIAMA NAUDA
„NeoLifeShake“ yra skanus kokteilis
subalansuotai kasdienei mitybai,
suteikiantis organizmui visaverčių
baltymų, skaidulų, vitaminų ir
mineralų. Tinka visai šeimai!
Baltymai padeda palaikyti raumenų
masės augimą bei padeda išsaugoti
raumenų masę bei normalią kaulų
būklę.

„NeoLifeShake“
Kodas 915 – vanilės skonio
(Creamy Vanilla) 15 x 42g
Kodas 916 – šokolado skonio
(Rich Chocolate) 15 x 42g
Kodas 917 – uogų ir grietinėlės skonio
(Berries n’ Cream) 15 x 42g

„NeoLife“ plakiklis
Kodas 608

Pažangūs privalumai:
ORIGINALUS BALTYMŲ MIŠINYS

PATENTUOTAS SKAIDULŲ MIŠINYS

• Biologiškai papildytas 22 aminorūgštimis, iš jų 9 svarbiausiomis.

• Turtingas skaidulų šaltinis –
5 g vienoje porcijoje.

• Pažangaus mokslo pagrindu iš natūralių
šaltinių sukurtas mišinys, siekiant
užtikrinti geresnę aminorūgščių
kokybę.

• Iš sveikų šaltinių – sojų, avižų ir
pupenių.
• Skatina sotumo jausmą.

• Soja
• Pienas
• Kazeinas
• Išrūgos (gausu šakotosios grandinės
aminorūgšties – leucino).

Paremtas glikemijos
reakcijos kontrolės
technologija
Sudėtyje turi BCAA
Šakotosios grandinės aminorūgštys

• Turtingas baltymų šaltinis – 18 g vienoje
porcijoje.

PAGRĮSTA
MOKSLO

„NEOLIFE“ IŠSKIRTINUMAS
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• „Protogard“ procesas – maišant
žemoje temperatūroje apsaugomos
aminorūgštys, padidinama maistinė
vertė.
• Subalansuota – tobulas baltymų,
angliavandenių ir riebalų santykis.
• Platus svarbiausių vitaminų ir
mineralų spektras.

BŪTI

populiariausi

REKOMENDUOJAMAS
PAROS BALTYMŲ KIEKIS

0.8g/kg kūno svorio

Patogūs
vienos
porcijos
maišeliai

Svoris: 63 kg
Ūgis: 165 cm

Vartokite be
rūpesčių:
Be dirbtinių
saldiklių

50,4 g

•
Svoris: 75 kg
Ūgis: 178 cm

15 vnt. dėžutėje.
60 g

Didesni kiekiai yra reikalingi augantiems
vaikams, paaugliams, nėščiosioms ir
žindančioms moterims bei siekiantiems
sumažinti kūno svorį.

INI

Be dirbtinių
dažiklių
•
Be dirbtinių
kvapiųjų
medžiagų
•
Be konservantų

SVORIO KONTROLĖS POVEIKIS
ĮRODYTAS KLINIKINIAIS TYRIMAIS
Daugiau informacijos rasite 12 p.
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Mylėkite savo kūną
SVORIO KONTROLĖS PROGRAMA
VISAM GYVENIMUI
Daugiau kaip 50% Europos gyventojų kenčia
nuo viršsvorio ar nutukimo, tačiau mes norime
tai pakeisti! Sukurta galvojant apie jus, „NeoLife“
svorio kontrolės programa pagrįsta mokslu
apie ląstelių mitybą ir pažangia moksline
koncepcija, kuri skatina saugią, nuoseklią
ir sveiką svorio kontrolę.

ATRASKITE „NEOLIFESHAKE“
IŠSKIRTINUMĄ
Tyrimai parodė, kad baltymų dieta slopina alkį,
didina sotumo jausmą ir tokiu būdu padeda
nenukrypti nuo svorio kontrolės programos.

SĖKMĖ
SVEIKOS
MITYBOS
PLANAS:
NORĖDAMI
IŠLAIKYTI
ENERGIJĄ IR
SOTUMO JAUSMĄ,
VALGYKITE
PENKIS KARTUS
PER DIENĄ.

PUSRYČIAI

PRIEŠPIEČIAI

PIETŪS

PAVAKARIAI

VAKARIENĖ

• „NeoLifeShake“

• „NeoLifeBar“
arba sveikas
užkandis

• „NeoLifeShake“

• „NeoLifeBar“
arba sveikas
užkandis

• Subalansuotas
maistas

• „Pro Vitality+“

• „NeoLifeTea“
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svorio
kontrolė

„NeoLifeShake“ - klinikiniais tyrimais įrodyta nauda:
Svorio kontrolė

Mažina riebalų kaupimą
ir kūno apimtis

Žemesnis kūno
masės indeksas
(KMI)

• Be dirbtinių saldiklių,
dažiklių, kvapiųjų
medžiagų ar konservantų.

Kodas 915 – vanilės skonio
(Creamy Vanilla), 15 x 42g
Kodas 916 – šokolado skonio
(Rich Chocolate), 15 x 42g
Kodas 917 – uogų ir grietinėlės
skonio(Berries n’ Cream),
15 x 42g

„NeoLifeShake“
• Originalus mišinys: 18 g
aukštos kokybės baltymų.
• Biologiškai papildytas
22 aminorūgštimis.
• Platus svarbiausių
vitaminų ir mineralų
spektras.

• Lengvai suplakamas
su vandeniu.
• Tik 150 kcal.

• 5 g sotumo suteikiančių
skaidulų.
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Kodėl tai veiksminga
GLIKEMIJOS REAKCIJOS
KONTROLĖS TECHNOLOGIJA
Vartodami maistą, sukeliantį cukraus
kiekio svyravimus dienos metu, jūs
priverčiate savo organizmą kentėti
glikemijos „kalnelius“. Glikemijos
reakcijos kontrolė padeda išlaikyti
vienodą energijos lygį.

Botanical Balance
Atkurkite kūno balansą su
šia holistine formule.
• Tvirtas holistinis palaikymas
su chromu, kuris padeda
palaikyti normalią gliukozės
koncentraciją kraujyje.
• Be dirbtinių dažiklių,
saldiklių ar konservantų.

GLIUKOZĖS LYGIS

Kodas 800 – 120 tablečių

GLIKEMIJOS
KONTROLĖS
ZONA

08:00 10:00 12:00 14:00

16:00 18:00 20:00

Aukšto glikemijos indekso produktai
Reguliuojama glikemijos reakcija

SUFORMUOKITE IR IŠLAIKYKITE
LIESĄJĄ RAUMENŲ MASĘ
Išrūgose gausu šakotosios grandinės
aminorūgščių, ypatingai daug
leucino. Baltymai yra pagrindinė
mūsų organizmo ląstelių
sudedamoji dalis ir yra būtini
ląstelių maitinimui. Mūsų
kūnas naudoja baltymus audinių
kūrimui ir atstatymui bei kitoms
ypatingai svarbioms funkcijoms.
Iš tiesų, baltymai svarbūs normaliai
kaulų būklei palaikyti ir padeda
išsaugoti raumenų masę, taip pat
padeda auginti raumenų masę.

BŪKITE SOTŪS IR ENERGINGI
Aukštos kokybės skaidulų ir baltymų
mišinys padeda malšinti alkį ir suteikia
sotumo jausmą, kad būtų lengviau
pasiekti norimą sveiką svorį!

SENOVĖS IŠMINTIS IR ŠIUOLAIKINIS MOKSLAS
Išskirtinė „NeoLife“ formulė apjungia senovės išmintį iš ajurvedinės
ir tradicinės kinų žolelių medicinos bei pagrindžia ją šiuolaikiniu
pažangiu klinikiniais tyrimais pagrįstu mokslu. Šių stiprų poveikį
turinčių iš sveikų šaltinių gautų medžiagų tarpe yra originalus
ajurvedinis augalinis mišinys su alfa lipo rūgštimi ir chromu iš
GRF mielių (pati bioaktyviausia forma). Chromas padeda palaikyti
normalią maistinių makromedžiagų apykaitą ir normalią gliukozės
koncentraciją kraujyje.

ORIGINALUS AJURVEDINIS AUGALINIS MIŠINYS
Natūralūs, augaliniai ingredientai iš sveikų šaltinių. Įvairiapusį
palaikymą teikia cinamonai, kurkuminas bei ciberžolės.
CINAMONAI (Cassia)

Nuo seniausių laikų naudojami maisto gamybai,
taip pat kaip natūrali gydomoji medžiaga.

KURKUMINAS (Curcuma longa L.)
PAPILDOMI
PRODUKTAI:

Pati bioaktyviausia ciberžolėse esanti
medžiaga

• „NeoLife“ plakiklis.
• „NeoLife“
svorio kontrolės
programos
vadovas.

CIBERŽOLĖS (Curcuma longa L.)

Pasižymi plačiu kurkominoidų
spektru.

Išlikite energingi

„NeoLifeBar“

„NeoLifeTea“
BE GLIUTENO

PASIMĖGAUKITE PUODELIU
GYVYBINGUMO

PASILEPINKITE SVEIKU
UŽKANDŽIU

„NeoLifeBar“ su sveikais
grūdais, riešutais ir sėklomis
bei maistinėmis medžiagomis iš uogų mišinio
ilgalaikiam gyvybingumui.

SVEIKI
GRŪDAI

• 10 g baltymų, 5 g skaidulų ir
320 mg omega-3 riebalų rūgščių
iš sėmenų.
• 173 kcal.
• Platus vitaminų ir mineralų spektras.
• Visiškai natūralus – be jokių
dirbtinių priedų!
Kodas 950 – 15 atskirai supakuotų
vaisių ir riešutų skonio batonėlių.

„NeoLifeTea“ yra saugus,
sveikas ir nekaloringas būdas
gyvybingumo lygiui pakelti.
• „NeoLifeTea“ yra skanus ir gaivinantis
gyvybingumo šaltinis.

ARBATŲ
MIŠINYS

• Unikalus „Energijos mišinys“
suteikia greitos energijos.

• Pagrįsta glikemijos reakcijos
kontrolės technologija.
• Puikus ir sveikas užkandis ryte
ar po pietų – kaip „NeoLife“
svorio kontrolės programos dalis.

svorio
kontrolė

SĖMENYS

• Žolelių mišinys skatina gerą
savijautą.
• Standartizuotas žaliosios arbatos
ekstraktas suteikia aktyvų EGCG
(epigalokatechino galatas).
• Tik 5 kalorijos vienoje porcijoje.

UOGŲ
MIŠINYS

• Greitai ištirpsta vandenyje.
Gerkite karštą ar šaltą.
• Patogios pakuotės.
• Be dirbtinių dažiklių, kvapiųjų
medžiagų, saldiklių ar
konservantų.

RINKTINIAI
Kodas 920 – 15 pakuočių
RIEŠUTAI
(30 porcijų)

KRUOPŠČIAI
ATRINKTOS
ŽOLELĖS

SUDĖTYJE YRA
NATŪRALIŲ
KVAPIŲJŲ
MEDŽIAGŲ

„NEOLIFETEA“
VARTOJUSIŲ STUDENTŲ
TYRIMO REZULTATAI:

91% 78%
jautėsi
energingesni

jautėsi
labiau
susikoncentravę
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Supraskite geros savijautos esmę

Širdis,
smegenys
ir
regėjimas

Nors dauguma žmonių siekia valgyti daugiau žuvies,
tačiau iš tiesų jos suvartoja nepakankamai.
Žuvyse esantys teršalai, tokie kaip gyvsidabris,
švinas ir PCB, taip pat kelia susirūpinimą.

NATŪRALUS
„Omega-3 Salmon Oil Plus“ yra ypatingai veiksmingas
žuvų aliejus. Jo sudėtyje yra standartizuotas visų
aštuonių omega-3 riebalų rūgščių kiekis. Produkto
grynumas garantuojamas.

BALANSA
Širdis, smegenys, regėjimas
„Omega-3
Salmon Oil Plus”
Iš viso omega-3 riebalų rūgščių
vienoje dienos normoje

Kodas 929 – 90 kapsulių

16

1070mg

EPR

460mg

DHR

480mg

DPR

50mg

Kitos 5 naudingos omega-3
riebalų rūgštys iš visos 8
riebalų rūgščių šeimos.

80mg

EPR ir DHR padeda palaikyti
normalią širdies veiklą.
DHR padeda palaikyti normalią
smegenų funkciją.
DHR padeda išsaugoti normalų
regėjimą.
(Teigiamas poveikis pasireiškia per parą
suvartojant 250 mg EPR ir DHR.)

širdies
veikla

Ypač grynas

ORIGINALUS MOLEKULINĖS DIFERENCIACIJOS PROCESAS

Originalus molekulinės diferenciacijos procesas,
pasitelkiant šaltąjį aliejaus spaudimo būdą, leidžia
išgauti naudingąsias omega-3 riebalų rūgštis.
Produktas patikrintas dėl 200 potencialiai
žalingų medžiagų: gyvsidabrio, švino ir t.t.
Jų leistinas kiekis produkte yra NULIS.

5

2

1

3

6

4

8
7

SUTELKIA VISAS 8 NAUDINGAS OMEGA-3
RIEBALŲ RŪGŠTIS

Veiksmingas, ištisas spektras
Kiekvienoje mūsų unikalios UHPO3 (ypatingai
veiksminga omega-3) formulės 3 kapsulių normoje
iš viso yra 1070 mg omega-3 riebalų rūgščių, kurios
apima standartizuotą visų aštuonių natūralių,
žmogaus mityboje esančių omega-3 rūgščių
kiekį. Tai leidžia visiems omega-3 šeimos nariams
veikti drauge, kaip ir buvo numačiusi pati gamta,
optimalizuojant naudą ir skatinant natūralų procesą.

Kliniškai patvirtinta nauda
• Biologiškai prieinamas.

VISA OMEGA-3 RIEBALŲ
RŪGŠČIŲ ŠEIMA 5

21

1

12

1
1

2

2

21

3

3
3

4
4

5

3
5

5

5
3
4

6

64
6

3
5 5
8
5
6
8
7
3
3 ETR(3) –
6eikozantrieno7 rūgštis
4 4
7
4 ETR – eikozantetraeno rūgštis

2

12

7

4
SDR – stearidono
rūgštis
6

8
7

8

EPR – eikozapentaeno
rūgštis
8
6

8

HPR
rūgštis
8 – heneikozapentaeno
7
7

DPR – dokozapentaeno rūgštis

8 DHR – dokozaheksaeno rūgštis
7

PAGRĮSTA
MOKSLO

AS

2

6
ALR – alfa linoleno riebalų rūgštis

1
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Gamtos dovanos
„TRE“ – VEIKSMINGAS GEROS
SAVIJAUTOS GURKŠNIS

Sultys
iš
gamtos

„Tre“ yra maistinių medžiagų ekstraktas, apjungiantis
turtingas ir jauninančias gamtos dovanas. „Tre“ – tai
ekstraktas iš rinktinių, pačių stipriausių unikalių
gamtoje esančių vaisių, kurie turtingi bioaktyvių
medžiagų, vadinamų polifenoliais, turinčiais nepaprastą
savybę skatinti gerą savijautą.
Standartizuota ir koncentruota „Tre“ maistinių medžiagų
įvairovė – tai tikra gamtos plano išraiška žmogaus
mityboje.

„Tre“
Kodas 735 – 750 ml.
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GRYNU

gamtos
dovanos

„Tre“ maistinių medžiagų ekstraktas yra
STIPRUS IR UNIKALUS

Grynų ekstraktų derinys iš granatų, kopūstpalmių vaisių ir žaliosios arbatos, papildytas originaliu „NeoLife Inflox“
uogų mišiniu su resveratroliu ir alfa lipo rūgštimi, natūraliai pasaldintas agavų nektaru.
VEIKSMINGAS

Standartizuotas aktyvių medžiagų kiekis – granatų vaisių punikalagenų ir žaliosios arbatos polifenolių.
SKANUS IR KONCENTRUOTAS

Nuo pat pirmojo gurkšnio pajausite jo gaivinantį skonį ir energijos teikiančią galią.
GAIVINANTIS IR IŠMANUS

„Tre“ – tai gaivinantis ekstraktas, palaikantis žemą glikemijos lygį.

UMAS
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Baltymai aktyviai veiklai
STATYBINĖ MEDŽIAGA
JĖGAI IR IŠTVERMEI
Baltymai padeda palaikyti raumenų
masės augimą ir išsaugoti raumenų
masę bei normalią kaulų būklę.
Siūlome įvairius baltyminius
produktus, kurie suteikia visas
22 aminorūgštis, svarbias
žmogaus mitybai ir patenkinančias
kasdienius mūsų poreikius.

„NeoLifeShake“

„NutriShake“

Kasdienei mitybai ir svorio kontrolei.

• 10g baltymų ir tik 70 kcal vienoje
porcijoje (suplakus su vandeniu).

• Originalus mišinys: 18 g aukštos
kokybės baltymų.
• Biologiškai papildytas visomis
22 aminorūgštimis.
• Platus svarbiausių vitaminų ir
mineralų spektras.
• 5 g sotumo suteikiančių skaidulų.
• Be dirbtinių saldiklių, dažiklių,
kvapiųjų medžiagų ar konservantų.
• Lengvai suplakamas su vandeniu.

• Ypatingas paprastųjų ir sudėtinių
angliavandenių mišinys greitai
suteikia energijos.
• Lengvai suplakamas su pienu,
sultimis ar vandeniu.
• Skonių įvairovė.
Kodas 610 – vanilės skonio, 20 x 20 g.
Kodas 611 – braškių skonio, 20 x 20 g.
Kodas 612 – šokolado skonio, 20 x 20 g.

• Tik 150 kilokalorijų.
Daugiau informacijos rasite 10–11 p.
Kodas 915 – vanilės skonio
(Creamy Vanilla) 15 x 42g
Kodas 916 – šokolado skonio
(Rich Chocolate) 15 x 42g
Kodas 917 – uogų ir grietinėlės skonio
(Berries n’ Cream) 15 x 42g

ENERGIJA

Angliavandeniai
padeda išsaugoti
baltymus
„NeoLife“ baltyminiuose
produktuose yra ilgo poveikio
angliavandenių, kurie suteikia
energijos, o baltymai išsaugojami
jiems skirtoms funkcijoms.

Sportininkai, gaunantys
jėgų iš „NeoLife“

„NeoLife“ sportininkai visame
pasaulyje varžybose siekia geriausių
rezultatų, rekordų ir parodo, ką
reiškia semtis jėgų iš „NeoLife“!
Jeigu norite pagerinti savo sportinę
formą ir bendrą mitybos lygį,
tuomet esate teisingoje vietoje!
Didelė „NeoLife“ produktų
įvairovė padės pasiekti tikslų tiek
profesionaliems sportininkams,
tiek
ir mėgėjams.
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Marko
Albert
ESTIJA
TRIATLONAS: 1-oji vieta
„Kellogg’s Nutri-Grain Ironman“ varžybose
Naujojoje Zelandijoje, 12 ir 14 vieta
„Ironman“ pasaulio čempionate Havajuose
Mėgiamiausi produktai: „Garlic Allium Complex“,
„Multi“, „Omega-3 Salmon Oil Plus“ ir „NeoLifeBar“.

Sami
Jauhojärvi
SUOMIJA
SLIDINĖJIMAS: Aukso
medalis 2014 m. Sočio žiemos olimpinėse
žaidynėse.
Mėgiamiausi produktai: „NeoLifeShake“, „NutriShake“,
„Kal-Mag Plus D“, „Pro Vitality+“, „Wheat Germ Oil
with Vitamin E“.

S

Maistinės medžiagos aktyviai veiklai
PAGERINKITE SAVO
REZULTATUS

GYVYBINGUMAS

Pasirūpinę tinkama mityba, galite
labai paveikti savo kasdienį
energijos lygį. „NeoLife“ turi daug
produktų sveikam, energingam
ir aktyviam gyvenimo būdui –
pagrindą tam suteikia „Pro Vitality+“.

Energijos suteikiantis
žolelių mišinys greitam
gyvybingumui –
„NeoLifeTea“ yra natūrali
ir saugi alternatyva
energiniams gėrimams.

energija
sportas

„NeoLifeTea“

• Skani ir gaivinanti.
• Natūraliai pasaldinta medumi ir
tik 5 kcal vienoje porcijoje.
• Greitai ištirpsta vandenyje.
Gerkite šaltą ar karštą.

JĖGŲ ATGAVIMAS
„NeoLifeBar“
Skanus ir maistingas baltymų turintis užkandis po treniruotės.

• Patogios pakuotės.
• Be dirbtinių dažiklių, kvapiųjų
medžiagų, saldiklių ar konservantų.
Kodas 920 – 15 pakuočių (30 porcijų)

Daugiau informacijos rasite 12–13 puslapyje.
Kodas 950 – vaisių ir riešutų skonio

„NeoLife SPORT Ami-Tone“
Norite įgyti daugiau jėgų, turėti energijos
ar tapti fiziškai stipresni – veiksminga
medžiagų apykaita yra labai svarbi
auginant raumenis ir atgaunant jėgas
po treniruotės ar aktyvios dienos.
Ypatingas „NeoLife SPORT Ami-Tone“
suteikia šių aminorūgščių:
• L-arginino • L-ornitino • L-tirozino
– Produkte taip pat yra cholino, kuris yra
gyvybiškai svarbi maistinė medžiaga,
ir inozitolio.

• Vartokite sportuodami
ir norėdami būti geros
formos.
• Sudėtyje nėra potencialiai
pavojingų stimuliuojančių
medžiagų.
• Be dirbtinių dažiklių, kvapiųjų
medžiagų, saldiklių ar
konservantų!
Kodas 935 – 120 tablečių

SPORTAS
Nikolina
Šustić
KROATIJA
ULTRAMARATONAS:
2019 m.: 1-oji vieta 100 km maratone del Passatore
Firenze-Faenza, 2-oji vieta Trevizo maratone.
2018 m.: 1-oji vieta Pasaulio čempionato 100 km
(Kroatija), 1-oji vieta Veronos maratone
Mėgstamiausi produktai: „NeoLifeShake“, „Kal-Mag Plus D“,
„Omega-3 Salmon Oil Plus“.
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Tvirti kaulai
TVIRTIEMS KAULAMS JAU ŠIANDIEN REIKIA JIEMS SKIRTŲ MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ
Normaliai kaulų būklei palaikyti reikia ne tik kalcio. Daug žmonių negauna
pakankamo magnio ar vitamino D kiekio – šios maistinės medžiagos padeda
absorbuoti ir (arba) įsisavinti kalcį. Ypatingoje „NeoLife“ formulėje derinama kalcio,
magnio ir vitamino D 3 galia.
Kalcis ir magnis padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę, normalią energijos
apykaitą bei raumenų funkciją. Kalcis ir magnis yra svarbūs keletui mūsų organizme
vykstančių funkcijų. Štai du pavyzdžiai: magnis padeda palaikyti normalią baltymų
sintezę, o kalcis padeda palaikyti normalų virškinimo fermentų veikimą. Vitaminas
D padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir raumenų funkciją, o taip pat normalią
imuninės sistemos veiklą.

Ar esate rizikos
grupėje?
Kalcio absorbcijos veiksmingumas priklauso nuo
mūsų amžiaus ir kinta drauge
su juo. Kuo vyresni esame,
tuo veiksmingumas mažesnis.
Kūdikių ir vaikų organizme,
kuomet formuojasi kaulai,
kalcis absorbuojamas visu
60%. Suaugusiųjų žmonių
organizme šios medžiagos
absorbcija sumažėja iki
15–20%, ir bėgant metams
vis mažėja. Todėl nuo 51
metų rekomenduojama
vartoti daugiau kalcio.

„Kal-Mag Plus D“
Trys „Kal-Mag Plus D“
tabletės suteikia 450 mg
kalcio ir 255 mg magnio,
tai optimali norma – 2:1,
bei 5 μg vitamino D3
– tai yra 100%
referencinės maistinės
vertės (RMV).
Kodas 724 – 180 tablečių

Vegan D
„Vegan D“ yra originalus vitamino D ingredientų derinys
iš natūralių šaltinių ir pilnaverčių maisto produktų, kuris
užtikrina puikų veiksmingumą ir biologinį prieinamumą.
• Jame yra vitamino D3 ir vitamino D2 (cholekalciferolis/
ergokalciferolis)
• Jo sudėtyje yra:
– Vitamino D3 iš elninių šiurių (Cladonia rangiferina), žinomų
kaip šiaurės elnių kerpės, kurios iš tiesų yra dumblių ir grybų
derinys. Šis natūralus kerpių vitamino D3 ingredientas yra
tvariai gaunamas naudojant švelnius ekstrahavimo metodus.
Jį tradiciškai vartoja žmonės, gyvenantys Arkties šalyse.
– Vitamino D2 iš mielių ir aukščiausios kokybės grybų (Agaricus
bisporus). Šiuose grybuose taip pat yra nedideli kiekiai natūralių
maistinių medžiagų, įskaitant B grupės vitaminus, kalį ir seleną.
• Veganiškas
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Kodas 865 – 120 tablečių

Nauda nuo galvos iki kojų

mineralai

TIESIOG MAGIŠKAS
Magnis yra svarbus mineralas, būtinas daugiau nei
700 biocheminių reakcijų organizme. Taip pat, kartu
su kalciu bei vitaminu D, jis padeda palaikyti normalią
kaulų bei dantų būklę.
Per pastaruosius dešimtmečius magnio kiekis mūsų
maiste pastebimai sumažėjo, o dėl gyvenimo būdo ir
prastos mitybos mes paprasčiausiai nesuvartojame
pakankamai šio svarbaus mineralo!
Gera naujiena yra ta, kad magnio papildų vartojimas
gali atlikti pagrindinį vaidmenį užpildant magnio
vartojimo spragas.

Magnesium Complex
300 mg dviejose tabletėse
Kodas 805 – 60 tablečių

PAJUSKITE MAGNIO NAUDĄ NUO
GALVOS IKI KOJŲ
NERVŲ SISTEMA
Normali nervų sistemos veikla.
Normali psichologinė funkcija.
RAUMENYS
Normali raumenų funkcija.
Normali baltymų sintezė.
ENERGIJA
Normali energijos apykaita. Pavargimo
jausmo ir nuovargio mažinimas.
LĄSTELĖS
Ląstelių dalijimosi procesas
KŪNAS
Elektrolitų pusiausvyra
KAULAI IR DANTYS
Normalios kaulų ir dantų būklės palaikymas.

„NeoLife“ išskirtinumas
IŠ NATŪRALIŲ ŠALTINIŲ
ir itin biologiškai prieinamas magnis.
IŠSKIRTINIS „TRI-MAG“ MIŠINYS
gaunamas iš veiksmingų šaltinių, įskaitant dvigubų
aminorūgščių chelatus ir organiškai surištas formas.

Mg

Burokėlių
(Beta
vulgaris)

-GLY
-GLY

Dvigubų
aminorūgščių
magnio chelatas

IŠSKIRTINIS „PHYTOMAG“ MIŠINYS
Pirmasis tokio tipo magnio papildas, kurio sudėtyje yra augalinių
maistinių medžiagų ir magnio iš jo daug turinčių pilnaverčių
maisto produktų:

Organinis
magnio
citratas

Natūralus
„žemės formos“
magnio oksidas

Lapinių kopūstų
Brokolinių
(Brassica oleracea
kopūstų
acephala)
(Brassica oleracea
italica)

Ridikų
(Raphanus
sativus)

100% VEGANIŠKAS
Pagamintas visiškai be gyvūninės kilmės ingredientų. Magnio
kompleksas atitinka griežtus žaliavų atrankos kriterijus, kurių
tikisi papildus vartojantys vegetarai bei veganai.

Jūsų žarnyno mikroflora
SUBALANSUOKITE SAVO ŽARNYNO MIKROFLORĄ.

„Acidophilus Plus“
Gerieji mikroorganizmai, palaikantys gerą jūsų žarnyno
mikrofloros pusiausvyrą.
• Pradeda veikti žarnyne.
• Penki milijardai „gyvų“ mikroorganizmų vienoje
kapsulėje. Patogu vartoti – tik viena kapsulė per dieną.
• Iš raugintų pieno produktų – gaunate visą jų naudą be
papildomų kalorijų.
• Originalus penkių tipų kliniškai ištirtų probiotikų
mišinys: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
delbrueckii bulgaricus, Lactobacillus paracasei,
Bifidobacterium animalis ir Streptococcus thermophilus.
• Išskirtinė „Gel-Gard“ apsaugos sistema, kuri, apsaugodama
bakterijas nuo agresyvios skrandžio rūgšties, garantuoja
maksimalų jų kiekio patekimą į žarnyną.
Kodas 560 – 60 kapsulių

Už kasdienį pieno rūgšties bakterijų
kiekį mokėkite mažiau
Penki milijardai „gyvų“ mikroorganizmų vienoje
„Acidophilus Plus“ kapsulėje – tiek jų yra 10 jogurto porcijų!

x1 =

€€€€

x10

€€€€

IŠSKIRTINĖ „GEL-GARD“
ŽARNYNO APSAUGOS SISTEMA

Garantuoja naudingųjų bakterijų patekimą į žarnyną

PAGRĮSTA
MOKSLO

Želatinos kapsulė.
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„Gel-Gard“ saugo
5 milijardai „gyvų“
bakterijas tol, kol jos mikroorganizmų.
pasiekia žarnyną.
Apsaugo „gyvus“ mikroorganizmus
nuo skrandžio rūgšties.
Švelniai išskiria
aktyviąsias kultūras
į žarnyną.

gera
savijauta
iš vidaus

„Aloe Vera Plus“
Vertingos natūralių grynų
alavijų savybės išskirtiniame
originaliame mišinyje.
• Atgaivina ir suteikia greitos
ilgalaikės energijos.
• Grynos alavijų sultys
išspaustos iš alavijų lapų
Sukurta žymiausių pasaulio žolininkų, vadovaujant „NeoLife“
minkštimo užtikrina puikų
mokslo patarėjų tarybai. Mūsų vaistažolių sudedamosios dalys yra
skonį ir veiksmingumą.
išaugintos švariuose laukuose, nepažeistuose šiuolaikinių arimo
• Ypatingas žolelių
ir ūkininkavimo metodų. Jų grynumas užtikrinamas nenauužpilo mišinys.
dojant nuodingų dujų, gama spinduliuotės ar konservantų, kad
būtų išvengta mikrobinės taršos, apjungiant šiuolaikinį mokslą su Kodas 731 – 1 litras
6000 metų senumo žolininkystės tradicijomis iš viso pasaulio.

Resp-X

• Visapusiškos formulės sudėtyje yra unikalaus ingredientų mišinio.
• Sudėtyje yra krienų šaknų, čiobrelių, vaistinių ožragių sėklų, vienamečių
paprikų vaisių, vaistinių isopų, raudonųjų guobų ir kaliforninių
šventžolių. Taip pat yra fitonutrientų gausa pasižyminčių žiedadulkių
ir mėlynžiedžių liucernų bei melasos, kuri turtinga fitomineralų.
• Užtikrintas grynumas, veiksmingumas ir stabilumas.
Code 820 – 90 tablets
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Maistinės medžiagos iš vaisių ir daržovių
TRIJŲ VEIKSMINGŲ MAISTO PAPILDŲ DERINIMAS

3 „Carotenoid Complex“ kapsulės
• 2 „Flavonoid Complex“ tabletės
• 1 „Cruciferous Plus“ tabletė

•

Užpildykite
savo
mitybos
spragas
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AUGALINĖS MAIST

vaisių ir daržovių teikiama
dovana
„Carotenoid Complex“

„Flavonoid Complex“

„Cruciferous Plus“

Vienintelis iš sveikų produktų
pagamintas karotenoidų maisto
papildas, kurį ištyrė JAV Žemės ūkio
departamento (USDA) tyrinėtojai.
Karotenoidų maistinės medžiagos iš
morkų, pomidorų, špinatų, raudonųjų
paprikų, braškių, abrikosų ir persikų.

Flavonoidai iš žaliosios arbatos, lapinių
kopūstų, spanguolių, šeivamedžio
uogų, raudonųjų ir juodųjų vynuogių,
burokėlių, citrinų ir apelsinų – tai
unikalus koncentratas.

Kryžmažiedžių daržovių augalinių
maistinių medžiagų galia iš brokolinių
kopūstų, ridikėlių, lapinių kopūstų,
juodųjų ir rudųjų garstyčių bei rėžiukų
vienoje patogioje tabletėje.

Kodas 790 – 60 tablečių

Kodas 892 – 60 tablečių

Daugiau informacijos rasite 7–8 p.
Kodas 566 – 90 kapsulių

3+

2+

1

„Garlic Allium Complex“
„NeoLife“ moksliniai tyrimai ir plėtra
leidžia suteikti jums visą česnako naudą
– kliniškai nustatytą jo kiekį ypatingoje
formulėje.
• Sudėtyje yra medžiagų iš
natūralių česnakinių daržovių.
• Kiekvienoje normoje yra 4,2 mg
gryno aktyvaus alicino.
• Išskirtinė „NeoLife“ tikslinė
pristatymo technologija pristato
aktyvųjį aliciną tiesiai į žarnyną,
pašalindama česnako kvapą ir
sustiprindama absorbciją.
• Kalbėkite su žmonėmis iš arti ir
nesibaiminkite česnako kvapo.
Kodas 555 – 60 tablečių

TINĖS MEDŽIAGOS
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Jūsų kasdienė apsauga
„Betaguard“
Produktas sukurtas pasaulyje žymaus
toksikologo, vėžio ligų tyrinėtojo, SAB
steigėjo ir garbės nario dr. Arthuro Fursto.

JŪSŲ ASMENINIS SKYDAS
„Chelated Zinc“
Padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą
ir apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
• Cinkas padeda palaikyti normalią kaulų, odos,
plaukų ir nagų būklę.
• Cinkas padeda išsaugoti normalų regėjimą ir
palaikyti normalią pažinimo funkciją.
• Cinkas padeda palaikyti normalų vaisingumą ir
reprodukciją.

„Betaguard“
• Maistinių medžiagų mišinys,
palaikantis platų organizmo
funkcijų spektrą.
• Vitaminai C, B6, cinkas ir selenas
padeda palaikyti normalią imuninės
sistemos veiklą.
• Vitaminai C, E, cinkas ir selenas
padeda apsaugoti ląsteles
nuo oksidacinės pažaidos.
Kodas 789 – 90 tablečių

Ypatingas maistinių
medžiagų mišinys,
sukurtas jūsų
organizmo poreikiams.
• Originali kruopščiai atrinktų
vitaminų, mineralų ir
karotenoidų formulė.

• Chelatintas, siekiant pagerinti absorbciją, nedirgina
virškinamojo trakto.
Kodas 830 – 90 tablečių

VITAMINAS C

• Padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
• Padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
• Padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
• Padeda palaikyti normalų kolageno, kuris svarbus normaliai
dantenų, dantų, odos ir kraujagyslių funkcijai, susidarymą.
• Padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą intensyvaus fizinio krūvio metu ir po jo (teigiamas poveikis pasireiškia
tik suvartojant per parą papildomai, be rekomenduojamos paros
normos, 200 mg vitamino C.)

„Sustained Release Vitamin C“
• Per 6–8 val. išskiria ir suteikia organizmui
reikalingą vandenyje tirpaus vitamino C
kiekį. 1 tabletėje yra 200 mg vitamino C.
Kodas 551 – 120 tablečių

„All-C“
• Puikaus apelsinų skonio kramtomosios
tabletės, kurios patiks visiems.
1 tabletėje yra 50 mg vitamino C.
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Daugiau informacijos rasite 33 p.
Kodas 552 – 120 kramtomųjų tablečių

Kasdienei jūsų energijai
ĮKRAUKITE SAVO LĄSTELES
Kofermentas Q10 (KoQ10, dar vadinamas ubichinonu)
yra riebaluose tirpus junginys, randamas kiekvienoje
gyvo organizmo ląstelėje. KoQ10 lygis senstant
natūraliai mažėja. Žinoma, kad mitybos, gyvenimo
būdo įpročiai ir receptinių vaistų vartojimas išeikvoja
KoQ10 atsargas.

100%
UBICHINONO
LYGIS

ŽMONĖS,
PAPILDANTYS
MITYBĄ „CoQ10“

20

40

60

80

METŲ

ME TŲ

ME TŲ

ME TŲ

NATŪRALIAI ESANČIO
UBICHINONO LYGIS,
NEPAPILDANT JUO
MITYBOS, MAŽĖJA

„NeoLife“ naudoja pačias šiuolaikiškiausias biogenines
technologijas, jog galėtų pateikti natūralų, farmacinį
itin gerai biologiškai įsisavinamą KoQ10 kartu su
unikaliu svarbiausių drauge veikiančių maistinių
medžiagų deriniu.

CoQ10
• 100 mg natūralaus itin gerai
biologiškai įsisavinamo KoQ10.
• Išskirtinis „NeoLife“ augalinių lipidų
ir sterolių mišinys. Išgaunamas iš
sveikų grūdų lipidų ir sterolių.
• Su L-cisteinu, svarbia aminorūgštimi,
reikalinga gliutationo biosintezei
ląstelėse.
• Originalus „NeoLife“ polifenolių mišinys
suteikia natūralių, iš sveikų produktų
gaunamų polifenolių, o taip pat
resveratrolių iš raudonųjų vynuogių.
• Unikali kapsuliavimo technologija.
Virškinimas prasideda vos
už 2 minučių ir tai paskatina
greitą įsisavinimą.
• Jokių dirbtinių priedų! Be dirbtinių
dažiklių, kvapiųjų medžiagų, saldiklių
ar konservantų.
Kodas 930 – 60 kapsulių

Iš natūralių
šaltinių!

energija

c
5c
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Maistinės medžiagos, kurios suteiks džiaug
Mes tikime tinkamų maistinių medžiagų nauda
visai šeimai, jos aktyviai gyvenimo kelionei.

KRAMTYK. PLAK. NESUSTOK.
Pasikliaukite „NeoLife“ maisto papildais, kurie kruopščiai
sukurti turint omenyje ypatingus šeimos maistinių
medžiagų poreikius.

„Vita-Squares“

Kramtomosios polivitaminų tabletės
Sudėtyje yra 18 vitaminų ir mineralų,
kurie būtini statant stiprų maistinių
medžiagų pamatą.

PA S I

GERI ĮPROČIAI PRADEDAMI UGDYTI
JAU DABAR

K

• „Tre-en-en“ grūdų koncentratas
ląstelių gyvybingumui.

E

• Puikaus uogų ir citrusinių
vaisių skonio kramtomosios
tabletės patinka visai šeimai.
• Be dirbtinių dažiklių, kvapiųjų
medžiagų, saldiklių ar konservantų.
Kodas 740 – 180 kramtomųjų tablečių

30

ŽA

ISK

„NutriShake“
Aukštos kokybės baltymai papildyti kalciu.
• Kalcis padeda palaikyti normalią
energijos apykaitą ir normalią
raumenų veiklą.
• Kalcis reikalingas normaliai kaulų
būklei palaikyti.
• Trys puikūs skoniai.
Vienoje dėžutėje yra 20 maišelių
Kodas 610 – vanilės skonio, 20 x 20 g
Kodas 611 – braškių skonio, 20 x 20 g
Kodas 612 – šokolado skonio, 20 x 20 g

gsmo kiekvieną dieną

šeimos
mityba

Gyvenimo
džiaugsmui

„All-C“
Vitaminas C padeda palaikyti normalią
imuninės sistemos veiklą.
• Puikaus apelsinų skonio kramtomosios
tabletės, kurios patiks visiems.
• 1 tabletėje yra 50 mg vitamino C.
Daugiau informacijos rasite 33 p.
Kodas 552 – 120 kramtomųjų tablečių
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Įvairiapusė nauda
„FORMULA IV“ — PAŽANGIAUSIAS VISAVERTIS MAISTO
PAPILDAS KIEKVIENAI LĄSTELEI
„Formula IV“ – tai daugiau nei polivitaminų ir mineralų maisto papildas.
Tai pirmasis kompleksinis maisto papildas, suteikiantis vitaminų, mineralų,
lipidų ir sterolių. Praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje sukurtas
pirmasis „Formula IV“ papildas su „Tre-en-en“ grūdų koncentratu ištisus
dešimtmečius aprūpino žmones visame pasaulyje ląsteles maitinančiomis
maistinėmis medžiagomis.

• Platus vitaminų ir mineralų spektras,
kuriame yra natūralių maistinių medžiagų:
vitaminų A ir D, B grupės vitaminų,
vitaminas C ir visa vitamino E šeima.
• „Tre-en-en“ grūdų koncentratas.

„Formula IV“
Kodas 576
100 kapsulių

„Formula IV Plus“
Kodas 691 – 60 kapsulių/tablečių

Lipidai ir
steroliai

„FORMULA IV“ STIPRINA GYVYBĖS
GRANDINĘ

Angliavandeniai

Baltymai

Fermentai

Mineralai
Vitaminai

Sakoma, kad grandinė yra tokia
stipri, kokia stipri yra jos silpniausia
grandis, todėl maisto papilde visų
šešių maistinių medžiagų grupių
turi būti pakankamai ir jos turi
būti tinkamai subalansuotos, kad
jūsų ląstelės galėtų kuo geriau
funkcionuoti.
PASIRINKITE JUMS TINKAMĄ
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„FORMULA IV“
originalus kompleksinis maisto papildas

„FORMULA IV PLUS“

Suaugusiesiems

Vyresnio amžiaus suaugusiesiems ir
visiems, kurie ieško formulės be geležies

Sudėtyje yra iš petražolių gautos
geležies

Be geležies

Sudėtyje yra „Tre-en-en“ grūdų
koncentrato

50% daugiau „Tre-en-en“ grūdų
koncentrato

Faktai apie maistines medžiagas

vitaminai
ir mineralai

PADIDINKITE SAVO
ENERGIJĄ
VITAMINAS C

Vitaminas C padeda apsaugoti
ląsteles nuo oksidacinės
pažaidos ir palaikyti normalią
imuninės sistemos veiklą.
Taip pat padeda palaikyti
normalią nervų sistemos
veiklą ir normalų kolageno
susidarymą. Tačiau
vitamino C organizmas
negamina ir jo nekaupia.
Organizmą šia apsauginių
savybių turinčia maistine
medžiaga reikia papildyti
kasdien. Rinkitės iš
dviejų puikių produktų!

Kad organizmas galėtų kuo veiksmingiau įsisavinti mineralus, šių
produktų formulėse yra maistinių
medžiagų, kurios padeda juos
suvirškinti ar sustiprinti tokio
vitamino kaip D 3, esančio
„Kal-Mag Plus D“, absorbciją.

VITAMINAS E

Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles
nuo oksidacinės pažaidos.

„Multi“
• Vitaminai ir pagrindiniai mineralai palaiko
visą organizmą ir leidžia jums gerai jaustis.
• Platus makro- ir mikromineralų spektras.
• Maistinės medžiagos veikia sinergiškai.
• Be geležies.
Kodas 590 – 60 tablečių

„Kal-Mag Plus D“
„Sustained Release Vitamin C“
• Per 6-8 val. išskiria ir suteikia organizmui reikalingą vandenyje tirpaus vitamino C kiekį.
• 1 tabletėje yra 200 mg vitamino C.
Kodas 551 – 120 tablečių

„All-C“
• Puikaus apelsinų skonio kramtomosios tabletės,
kurios patiks visiems.
• 1 tabletėje yra 50 mg vitamino C.

• Kalcis ir magnis padeda palaikyti normalią
raumenų veiklą.
• Kalcis reikalingas normaliai kaulų ir dantų
būklei palaikyti.
• Magnis ir vitaminas D padeda palaikyti
normalią kaulų ir dantų būklę.
• Vitaminas D padeda palaikyti normalią
kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba)
įsisavinimą.

Stiprus, riebaluose tirpus, iš sveikų šaltinių gautas vitaminas E.

• Trys „ Kal-Mag plus D“ tabletės suteikia
450 mg kalcio ir 225 mg magnio – tai
optimali norma (2:1), ir 5 µg vitamino D3 –
tai yra 100% referencinės maistinės
vertės (RMV).

• Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

Kodas 724 – 180 tablečių

Kodas 552 – 120 kramtomųjų tablečių

„Wheat Germ Oil with Vitamin E“

• Suteikia visas 8 vitamino E rūšis, kad būtų suteikta plataus spektro apsauga.
4 tokoferoliai ir 4 tokotrienoliai.
Kodas 562 – 100 kapsulių
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Puslapis

Jėgų atgavimui

Aminorūgštys

Kofermentas Q10

Mineralai

Vaikai

Gera savijauta iš
vidaus

Omega-3
riebalų rūgštys

Lipidai ir steroliai

Baltymai

Vitaminai

560

Acidophilus Plus

552

All C

731

Aloe Vera Plus

789

Betaguard

935

Bio-Tone
Ami-Tone

800

Botanical Balance

566

Carotenoid Complex

830

Chelated Zinc

930

CoQ10

√

892

Cruciferous Plus

√

√

27

790

Flavonoid Complex

√

√

27

576

Formula IV

√

√

√

√

32

691

Formula IV Plus

√

√

√

√

32

555

Garlic Allium Complex

915–917

√
√

Magnesium Complex

950

NeoLifeBar,

920

NeoLifeTea

724

Kal-Mag plus D

590

Multi

24

√

28/31/33

√

25

√

√

28

√
√
√

√

√

√

8/27

√

27

√

√

√

10–13/20

√

23

√
√

√

942

Pro Vitality+

820

Resp-X

551

Sustained Release Vit C

735

Tre

927

Tre-en-en

865

Vegan D

740

Vita Squares

562

Wheat Germ Oil Vit E

15/21
22–23/33

√

√

33

√

20/30

√
√

√

√

√

9/16–17

√

√
√

√

6–9
25

√

28/33

√

18–19

√

8

√
√

12/15/21

√

√

Omega-3 Salmon Oil Plus

√

√

NutriShake

929

29

√

√

vaisių ir riešutų skonio

28

√

√
√

21
14

√

NeoLifeShake

805

610–612
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MAISTO
PA P I L D A I

Augalinės maistinės
medžiagos

Kodas

Polivitaminai/
mineralai

Rodyklė

√
√

22

√

√

√

30
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Ne visose rinkose parduodamas visas „NeoLife“ produktų asortimentas.
Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į savo konsultantą arba žiūrėti kainyną.

„NUTRIANCE ORGANIC“

ekologiškos
odos priežiūros
priemonės

Atgaivinkite savo odą. Sustiprinkite
natūralią apsaugą, kad galėtumėte
sumažinti priešlaikinio senėjimo
požymius ir atkurti jaunatvišką
odos išvaizdą.

DEFY

BŪKITE GRAŽŪS
Priemonės „Nutriance Organic“
yra sukurtos ir pagrįstos legendine
„NeoLife“ mitybos patirtimi.
Atskleiskite savo odos švytėjimą ir
palepinkite ją amžiaus nepaisančia
odos priežiūra.

„NUTRIANCE ORGANIC“ RINKINYS
Formulės sukurtos jūsų odos tipui

Kodas 3670
Normaliai ir sausai odai
Kodas 3690
Mišriai ir riebiai odai
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Jūros gelmių paslaptys
NATŪRALUS „NUTRIANCE“ GROŽIS
Sprendimų ieškojome visame pasaulyje ir pačias unikaliausias,
biologiškai suderinamas ir idealiausiai odai tinkančias medžiagas
radome saugojamoje biosferoje – Molène archipelage Bretanėje
(Prancūzija), kuris žymus savo itin turtinga jūros augalija, švariu
jūros vandeniu, mineralinėmis druskomis ir talasoterapijos centrais.
„Nutriance Organic“ – tai mokslu remiantis sukurta ekologiškų
odos priežiūros priemonių linija. Jos pagrindą sudaro jūros augalai,
kuriuos papildo kiti kruopščiai atrinkti augalai ir eteriniai aliejai.

ARBA

1

2

Valymas ir
puoselėjimas

AMŽIAUS NEPAISANTI
LĄSTELIŲ AKTYVINIMO SISTEMA
3 paprasti žingsniai, kurie stiprina
natūralią apsaugą, kad būtų galima
sumažinti priešlaikinio senėjimo
požymius.

„Nutriance Organic“ veido valikliai su jūriniais
bei augaliniais komponentais švelniai pašalina
ant odos susikaupusius nešvarumus.

„Nutriance Organic“ odos
tonikas be alkoholio, su
subalansuotu pH lygiu, su
jūros ir kitais kruopščiai
atrinktais augalais.

Cleansing
Milk

Balancing
Tonic

NORMALIAI IR SAUSAI ODAI

Valomasis pienelis
• Švelni it šilkas emulsija
su raminančiais
ir minkštinančiais
komponentais.
• Su ramunėlėmis
odos nuraminimui.
• Su rudųjų dumblių
ekstraktais ir kviečių
peptidais – natūralaus
odos sluoksnio apsaugai
ir stiprinimui.
• Su odą maitinančiais ir
raminančiais eteriniais
aliejais odos drėkinimui.
Kodas 361 – 150 ml

36

Subalansavimas
ir atgaivinimas

Cleansing
Gel
MIŠRIAI IR RIEBIAI ODAI

Valomasis gelis
• Pašalina nešvarumus ir
veiksmingai valo odą.
Mažina matomas poras ir
suteikia odai glotnumo.
• Mastikinių pistacijų lapų
ekstraktas pasižymi odą
valančiomis savybėmis.
• Grynas jūros vanduo
aprūpina epidermio
ląsteles atstatančiais
svarbiais mineralais ir
mikroelementais.
• Hidrolizuoti kviečių
baltymai (kviečių peptidai)
turtingi nepakeičiamų
aminorūgščių, kurie
sustiprina natūralų
odos sluoksnį, maitina,
minkština ir ramina odą.
• Su raudonųjų jūros dumblių
ekstraktais, kurie stiprina
natūralų odos sluoksnį.
Kodas 362 – 150 ml

VISIEMS ODOS TIPAMS

Balansuojamasis tonikas
• Ramina, tonizuoja ir
minkština odą.
• Švelniai pašalina nešvarumų
likučius, nedžiovina odos.
• Su ženšeniais ir ginkmedžiais,
pasižyminčiais drėkinamosiomis ir stimuliuojančiomis
savybėmis.
• Su rudųjų jūros dumblių
ekstraktais, turtingais jodo ir
magnio, kurie mineralizuoja
ir balansuoja odą
Kodas 360 – 100 ml

ekologiškos
odos priežiūros
priemonės
IŠSKIRTINIŲ FORMULIŲ YPATYBĖS

15 JŪRINIŲ
EKSTRAKTŲ

GRYNAS JŪROS
VANDUO

18 ETERINIŲ ALIEJŲ
IR LIPIDŲ

12 AUGALŲ
EKSTRAKTŲ

KLINIŠKAI ĮRODYTI REZULTATAI*

100%

90%

PAJUTO,
KAD ODA
ELASTINGESNĖ1

95%

PAJUTO,
KAD ODA
JAUNATVIŠKESNĖ2

PAJUTO,
KAD ODA
LABIAU ŠVYTINTI3

Ekologiškos sertifikuotos
ARBA

3

„Nutriance“ ekologiškų odos priežiūros
priemonių linija yra sertifikuota „ECOCERT
GREENLIFE“ pagal ekologiškos kosmetikos standartą
(„COSMOS“). Tai užtikrina, kad produkte naudojami
ekologiški aukščiausios kokybės ingredientai.

ARBA

A

B

Aktyvinimas
ir maitinimas

A DALIS: Serumai, kurie suteikia odai
gyvybiškai svarbių maistinių medžiagų,
saugo ir drėkina odą, paruošia ją
tolimesniam maitinimui.

B DALIS: Drėkinamieji kremai maitina ir drėkina odą.
Sudėtyje yra maistinių ir mineralizuojančių elementų iš
rudųjų, žaliųjų ir raudonųjų jūros dumblių ekstraktų ir
eterinių aliejų.

Ultra
Hydrating Serum

Ultra
Moisturizing Cream

NORMALIAI IR SAUSAI ODAI

Hydrating
Serum
MIŠRIAI IR RIEBIAI ODAI

NORMALIAI IR SAUSAI ODAI

Intensyviai giliai odą
drėkinantis serumas
• Eteriniai aliejai iš avokadų,
migdolų, abrikosų, vaistinių
puiklapių ir simondsijų
suteikia vitaminų ir
nepakeičiamų aminorūgščių,
maitinančių odą.
• Hialurono rūgštis yra
veiksmingai drėkinanti
medžiaga, kuri veikia
sinergiškai drauge su augalų
ekstraktais, kad oda įgautų
stangrumo ir glotnumo.
• Pajūrinių kritmų ekstraktas,
turtingas polifenolių ir
eterinių aliejų, taip pat
su rudųjų jūros dumblių
beta gliukanais, kurie
padeda stiprinti natūralią
odos apsaugą.

Giliai odą drėkinantis
serumas
• Turtingas jūros augalų
ekstraktų, kurie
padeda nuraminti ir
iš naujo subalansuoti
streso paveiktą odą.
• Sudėtyje yra pajūrinių
kritmų ekstraktų,
kurie turtingi natūralių
eterinių aliejų. Malšina
paraudimą, suteikia
ilgalaikį gaivos pojūtį.
• Su „Wrinkle-Fighting
Complex“ (su raukšlėmis
kovojančiu kompleksu)
iš žaliųjų jūros dumblių
pentasacharidų (MPS)
ir Anduose augančių
dažinių cezalpinijų
galaktomanano.

Intensyviai drėkinantis
kremas
• Natūralios veikliosios
medžiagos iš rudųjų,
žaliųjų ir raudonųjų jūros
dumbli maitina, ramina
ir skatina gyvybines odos
funkcijas, saugodamos ir
stiprindamos odos sluoksnį.
• Su „Wrinkle-Fighting
Complex“ (su raukšlėmis
kovojančiu kompleksu) iš
unikalių augalinių polisacharidų iš žaliųjų jūros dumblių ir Anduose augančių
dažinių cezalpinijų.
• Su spanguolių ir saulėgrąžų
sėklų eteriniais aliejais,
kurie maitina odą ir
papildomai palaiko apsauginį
odos lipidų sluoksnį.

Kodas 367 – 30 ml

Kodas 366 – 30 ml

Kodas 365 – 75 ml

Moisturizing
Cream

Sertifikuotos ekologiškos
100% veganiškos
Kliniškai patvirtintos
Subalansuotas pH
Nesukelia komedonų

MIŠRIAI IR RIEBIAI ODAI

Drėkinamasis kremas
• Puikiai drėkina, stiprina
ir apsaugo odą.
• Sudėtyje esantys eteriniai
aliejai ir žiedų ekstraktai
iš maitinančių saulėgrąžų
sėklų ir spanguolių bei
raminančių arnikų žiedų
kartu su ramunėlių ir
tikrųjų levandų aliejais bei
minkštinančiu mandarinų
žievelių aliejumi padeda
palaikyti apsauginį
odos sluoksnį.
• Su „Wrinkle-Fighting
Complex“ (su raukšlėmis
kovojančiu kompleksu)
iš žaliųjų jūros dumblių ir
Anduose augančių dažinių
cezalpinijų galaktomanano.

Pirmaujančiose Europos
odos priežiūros klinikose
yra kliniškai išbandyta ir
įrodyta, kad priemonės
yra saugios ir gerai
toleruojamos.
Sukurtos bendradarbiaujant su geriausiais
odos priežiūros
ekspertais ir jūrų
biologais.

Kodas 364 – 75 ml

*Rezultatai pagrįsti šiais produktais: 1) „Ultra Moisturizing Cream“, 2) „Hydrating Serum“, 3) „Moisturing Cream“
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ekologiškos
odos priežiūros
priemonės

Jūros gelmių paslaptys
Kliniškai išbandyta: įrodyta, jog vos per 30 minučių
sumažina raukšlių gylį iki 40%*!
„Insta-Lift Eye Gel“
VISIEMS ODOS TIPAMS

Trejopo poveikio „Nutriance Organic
Insta-Lift Eye Gel“ formulė gaivina
pavargusias akis, šviesina patamsėjusius paakius, mažina paburkimą,
suteikia odai elastingumo, tonizuoja,
vizualiai mažina smulkias raukšleles
ir raukšles. Su jūros augalais ir
augalinėmis medžiagomis.
Chlorelės, paprastųjų kaštonų
ir raudonųjų jūros dumblių
Jania rubens ekstraktai:
• Skatina mikrocirkuliaciją ir gyvina
akių srities odą, padeda mažinti
tamsius ratilus
• Mažina paburkimą ir paakių
maišelius

Buko pumpurų ir unikalių jūrinių
polisacharidų Alteromonas ekstraktai
drauge su drėkinančiomis savybėmis
pasižyminčiais jūriniais augalais:
• Maitina ir drėkina jautrią akių
srities odą, kovoja su smulkiomis
raukšlelėmis ir raukšlėmis
Kliniškai išbandyta: įrodyta, jog
vos per 30 minučių sumažina
raukšlių gylį iki 40%*!
Išbandyta prižiūrint dermatologams ir oftalmologams.

DEFY
„Atgaivinkite pavargusias akis, sumažinkite
paburkimą ir smulkias raukšleles bei
raukšles, pasitelkdami sinerginę augalinių
medžiagų galią iš žemės ir jūros“

Kodas 368 – 15 ml

* Tyrimo metu tam tikrą matomą raukšlių gylio sumažėjimą pastebėjo 80%
bandymo dalyvių. Individualūs rezultatai gali skirtis.

Clinically proven to
reduce wrinkles by up
to 38% in just 4 weeks!**
„Rejuvenating Rich Cream“*
VISIEMS ODOS TIPAMS

Sodrus maitinamasis kremas.
„Rejuvenating Rich Cream“ yra
sodri, giliai maitinanti formulė,
kuri drėkina odą ir mažina
raukšles bei raukšleles.
Ši formulė su kermėkais (Sea
Lavender), vitaminu C bei jūrinės
kilmės fitomedžiagomis saugo odą
nuo ankstyvųjų senėjimo požymių.

Su augaliniu kompleksu „Botanical
Anti-Aging Marine“ (BAAM):
• Kermėkai (sea lavender) padeda saugoti odą, stiprina
jos barjerą ir skatina veiksmingai su senėjimu kovojančių
bei drėkinančių medžiagų patekimą į odą.
• Rudųjų dumblių (Alaria esculenta), ekstraktas aprūpina
odą saugančiais antioksidantais, ją aktyvina ir stangrina.
• Jūrinių polisacharidų, (Alteromonas) ekstraktas, gaunamas
iš Bretanės pakrantės (Prancūzija) fitoplanktono, padeda
kovoti su raukšlelėmis ir raukšlėmis.
• Molène archipelago jūros dumblių (Ascophyllum nodosum),
ir didžiųjų rudųjų dumblių (Laminaria digitata) ekstraktai
drėkina ir maitina odą, suteikdami drėgmės bei elastingumo.

Šios jūrinės kilmės fitomedžiagos veikia
išvien su kitais veiksmingai maitinančiais bei
senėjimą stabdančiais ingredientais:
• Vitaminas C aprūpina antioksidantais.
• Hialurono rūgštis drėkina ir akivaizdžiai
mažina raukšlelių atsiradimą. Tiek mažos,
tiek didelės molekulinės masės hialurono
rūgštis užtikrina ilgalaikį odos drėkinimą
bei stangrinimą.
• Maitinantis lipidų mišinys aprūpina
vitaminu E ir riebalų rūgštimis iš arganų,
avokadų, baobabų, sviestmedžių bei
alyvuogių skvaleno, kurie maitina odą,
stiprina apsauginį barjerą, saugo nuo
dehidratacijos.
• Eteriniai ramunėlių, levandų ir kvapiųjų
kanangų aliejai pasižymi atpalaiduojančiu bei raminančiu poveikiu.

Įrodyta, kad jau po pirmo karto sodrus maitinamasis
kremas „Rejuvenating Rich Cream“ sudrėkina odą
daugiau nei 50%.

Kodas 369 – 50 ml

VOS PO 4 SAVAIČIŲ

100%
95%

PAJUTO, KAD
ODA YRA
DRĖGNESNĖ
PAJUTO, KAD
ODA YRA
GLOTNESNĖ

*Oda atrodo jaunatviškesnė.
**Kliniškai įrodyta, jog po 4 savaičių kasdienio naudojimo
sumažėjo odos raukšlių gylis ir ilgis. Rezultatai gali skirtis.
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EKOLOGIŠKOS ODOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

Atraskite grožį su „Nutriance“

Nutriance
kūno priežiūros
priemonės

ATRASKITE ŠVELNIĄJĄ MOKSLO PUSĘ
„Nutriance“ produktai, sukurti žymiausiose Šveicarijos laboratorijose,
vadovaujant „NeoLife“ Mokslo patarėjų tarybos nariams, yra kliniškai
išbandyti ir patvirtinti pačiose prestižiškiausiose Prancūzijos kosmetikos
priemonių bandymo laboratorijose.

„Aloe Vera Gel“
• Nuraminkite odą alavijų, provitamino B5
(pantenolio) ir augalų, iš jų ir liepų bei
ramunėlių, ekstraktais.

• Atremkite drėgmę atimančių saulės, vėjo
ir šalčio poveikį.

• Skatinkite natūralų ląstelių atsinaujinimą.
• Kliniškai patvirtinta, kad:
• Ramina odos paviršių ir lengvina nedidelį
odos diskomfortą.
• Drauge su natūraliais odos lipidais
padeda pasiekti optimalų drėgmės lygį.
Kodas 316 – 100 ml

„Rich Revitalizing
Shampoo“

„Mild Revitalizing
Shampoo“

• Švelniai plauna plaukus,

• Itin švelni sudėtinė

pašalina nešvarumus
ir plaukų modeliavimo
priemonių likučius.

• Suteikia plaukams

natūralaus švytėjimo,
elastingumo ir blizgesio.

• Džiaukitės švelniais ir
paklusniais plaukais.
Kodas 310 – 250 ml

šampūno formulė
leidžia išplauti plaukus,
neatimdama taip
reikalingos drėgmės.

• Padeda išlaikyti natūralų
plaukų ir galvos odos
pH balansą.

• Unikali formulė suteikia

plaukams gyvybingumo
ir paklusnumo.
Kodas 311 – 250 ml

„Enriching Conditioner“
• Sulaiko drėgmę, kad

plaukai būtų gyvybingi
ir švelnūs.

• Suteikia plaukams

glotnumo, neapsunkina jų.

• Natūralios sudėtyje

esančios medžiagos
stiprina plaukus.
Kodas 312 – 250 ml

„Refreshing Bath
& Shower Gel“

„Moisturizing
Hand & Body Lotion“

• Paverskite kiekvieną

• Drėkinamosios

dieną SPA diena –
pasilepinkite odą
drėkinančiomis ir
vertingų augalų ekstraktų,
iš jų ir alavijų, turinčiomis
priemonėmis.

• Kliniškai įrodyta, kad
drėkina odą.

• Gaivus lengvas kvapas.
• Priemonė itin švelni,
nedirgina odos.
Kodas 314 – 250 ml

ir minkštinančios
medžiagos grąžina
jūsų odai jaunatvišką
glotnumą.

• Kliniškai įrodyta, kad
padidina drėgmės
lygį odoje.

• Sudėtyje yra alavijų

ir odą minkštinančio
provitamino B5.
Kodas 315 – 250 ml
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Turėkite švarius ir aplinkai draugiškus namus

STIPRIOS IR EKONOMIŠKOS
„Golden“ namų priežiūros priemonės
yra „ŽALIOSIOS“ jau nuo praėjusio
amžiaus 7-ojo dešimtmečio – t.y. daug
anksčiau, nei šis reiškinys tapo madingas.
Mūsų biologiškai suyrančios formulės
sukurtos taip, kad kuo mažiau kenktų
aplinkai – jos veiksmingos naudojant
mažesnį kiekį.

ŠV
„Super 10“

„LDC“

„Super 10“ – jūsų pasirinkimas sudėtingesniems valymo darbams. Priemonė prasiskverbia, ištirpina ir paverčia emulsija net sunkiausiai įveikiamą purvą ir įsisenėjusius nešvarumus. „Super 10“ palengvina jūsų kasdienius valymo darbus, taip pat ši priemonė
yra draugiška aplinkai.

„LDC“ yra švelniausias, universaliausias
buitinis valiklis. Jį galima naudoti kaip
indų, rankų plovimo priemonę, juo valyti
virtuvės stalviršius, viryklių paviršius,
šaldytuvus bei daugelį kitų nešvarių
paviršių.

Universali valymo priemonė

• Trigubo poveikio formulė su muilu, tirpikliais
ir paviršinio aktyvumo medžiagomis nuplauna purvą ir įsisenėjusius nešvarumus.
• Priemonė saugi naudoti namuose, taip pat
pramoniniams tikslams.
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Kodas 016 – 1 litras
Kodas 017 – 5 litrai
Kodas 018 – 10 litrų
Kodas 019 – 25 litrai

Švelni valymo, plovimo priemonė

• Kad valymas būtų veiksmingesnis,
trigubo poveikio valymo jėga paverčia
vandenį dar „šlapesniu“.
• Veiksminga, bet švelni jūsų rankoms.
Kodas 021 – 1 litras
Kodas 025 – 5 litrai

Kodas 303 – Butelis su purkštuku, 500 ml
Kodas 308 – Butelis maišymui, 500 ml

„Golden“
namų
priežiūra

„G1“

„Soft“

„G1“ yra koncentruoti biologiškai
suyrantys skalbimo milteliai.

Audiniai tampa minkšti ir švelnūs.

• Pašalina net sunkiausiai įveikiamas
dėmes, ir jūsų drabužiai atrodo kaip nauji.

• Lengvina audinių lyginimą.

• Plovimo metu minkština ir suteikia
gaivumo.

Kodas 042 – 1 litras

Skalbimo priemonė

Už švaresnius namus
– už švaresnę planetą
„Golden“ namų priežiūros priemonės
yra stiprios ir universalios – būtent
tokios, kokių jums ir reikia, tačiau be
agresyvių cheminių medžiagų, kurios
gali pakenkti aplinkai ir jūsų šeimai.

Audinių minkštiklis
• Malonus gaivus kvapas.
• Koncentruotas ir ekonomiškas.

• Itin koncentruoti – užtenka tik
nedidelio miltelių kiekio.
• Milteliai lengvai išskalaujami.
• Saugūs ploniems audiniams.

VARA

Kodas 144 – 77 dl

Apsaugo mūsų ekosistemą
Vien tik „Super 10“ padėjo išvengti 700 milijonų butelių,
kurie galėjo būti potencialiai išmesti į atliekų sąvartyną.

„LDC“ išgelbėjo 25000 pingvinų
Didžiausioje lauki-nės gamtos gelbėjimo operacijoje pasaulio
istori-joje, įvykusioje Keiptaune, Pietų Afrikoje, buvo pasitelktas
„LDC“ valiklis, kuriuo buvo nuplauti 25 tūkst. nafta permirkusių
pingvinų.

Švarūs namai drugeliams
Italijos Friulio krašte įsikūrusiame Bordano drugelių muziejuje
„Super 10“ ir „LDC“ yra tos valymo priemonės, kurios yra
pakankamai švelnios, kad nepažeistų pačių gležniausių jaunų
drugelių.
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Širdis liepia duoti

FAMILY FOUNDATION
JUMS PADEDANT MES KEIČIAME GYVENIMĄ VISAME
PASAULYJE TEIGIAMA LINKME
„NeoLife“ turi ilgą bendradarbiavimo istoriją su organizacijomis, kurios
padeda tiems, kuriems mažiau pasisekė. Nuo vietinių programų iki
tarptautinių projektų – „NeoLife“ atidžiai renkasi labdaros organizacijas,
atsižvelgdama į priežastis, kurios tikrai svarios. Didelis procentas nuo
kiekvieno parduoto produkto pelno skiriamas šioms filantropinėms
vargingai gyvenančius remiančioms programoms.

Geresnės
ateities
viltis
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filantropija

Mūsų motyvas
Mes tikime, kad duoti reikia
tiems, kam liepia duoti širdis,
o mūsų širdis duoda vaikams.
Mes atidžiai renkamės
labdaros organizacijas,
kurios siekia padėti patiems
vargingiausiems vaikams.
„NeoLife Family Foundation“
ieško tik tokių organizacijų,
kurios atitinka mūsų griežtus
standartus ir kuriose daugiau
kaip 90% kiekvieno paaukoto
dolerio būtų skiriama vaikams.

Tarp įvairių mūsų remiamų
organizacijų yra...
• Nepelno siekianti mokyklos pietų programa,
kuri aprūpina karštu maistu 15 tūkst.
Tanzanijos vaikų. Pietų metu mokykloje vaikai
gauna pagrindinį mūsų asortimento produktą
„Formula IV“ su „Tre-en-en“ grūdų koncentratu.
Mums padedant šios programos apimtis
padidėjo trigubai.
• Krikščioniškoji organizacija, įsikūrusi San
Chose (Kalifornijoje), maistu, pastoge ir
konsultacijomis aprūpina tuos vaikus, kuriems
ši pagalba ypatingai reikalinga.
• Našlaičių namai Limoje (Peru) maistu,
medicinos paslaugomis ir prieglobsčiu aprūpina
vaikus, kurie neturi išgalių patys sau padėti.
• Las Vegase (Nevadoje) įsikūrusi organizacija,
kuri padeda vargingai gyvenantiems vaikams
įvairiose sudėtingose gyvenimo situacijose,
pvz., esant prievartai namuose. Ši organizacija
siunčia vaikus į Krikščioniškąją vasaros stovyklą.
• Indijoje veikianti skurstančiųjų pagalbos
programa rūpinasi žmonėmis iš žemiausios
socialinės klasės, vadinamos paniekintųjų
kasta.
• Meksikos vaikų programa, siekianti gero
būsimos kartos gyvenimo, rūpinasi vaikų
maistu, mokymu ir poilsiu.

ATJAUTA
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SUSISIEKITE SU SAVO NEPRIKLAUSOMU „NEOLIFE“ KONSULTANTU arba,
norėdami užsisakyti produktų, apsilankykite www.neolifeshop.com.
Daugiau informacijos rasite www.neolife.com arba skambinkite telefonu:
+372 6304600

