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PROBİYOTİKLER insan sağlığı üzerinde
olumlu etki gösteren yararlı canlı 
mikroorganizmalardır. Kullanımı sonrasında 
bağırsak �orasını dengeleyerek kullanıcının 
sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösterir. 
Zaman içerisinde bağırsak �oramız da 
değişen koşullara uyum sağlayarak değişim 
göstermiştir. Hastalıkların artması 
doğrultusunda tedavi seçeneklerinin artışı 
bağırsak �orası üzerinde olumsuz etki 
“göstermiştir. Beslenme bozukluğu ve çevresel nedenler de eklenince ikinci beyin olarak adlandırılan bağırsak 
sisteminin desteklenmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Probiyotiklerin çalışma sistemi bozulan dengeyi 
düzelterek bağışıklık sistemine katkıda bulunmaktır. 

İçerikte bulunan canlı mikroorganizmaların mide asitlerine dayanabilmesi ve bağırsak hücrelerine tutunarak 
çoğalabilmeleri gerekmektedir. PREBİYOTİKLER bağırsak �orasının içerisinde bulunan yararlı ve canlı mikro 
organizmaları aktif hale getirerek ve çalışmalarını sağlayarak, bağırsağın düzgün ve sağlıklı çalışmasına destek 
olmaktan sorumlu besin bileşenleridir.

İçerik

İnulin

Lactobacillus Acidophilus

Lactobacillus Plantarum

Lactobacillus Rhamnosus

Lactobacillus Bulgaricus

Lactobacillus Paracasai

Lactobacillus Brevis

Lactobacillus Reuteri

Streptococcus Thermophilus

Bifidobacterium Longum

Bifidobacterium İnfantis

Bifidobacterium Bifidum

1 Kapsül

600 mg

1x109kob* ⁄ gün

1x109kob* ⁄ gün

0,5x109kob* ⁄ gün

0,5x109kob* ⁄ gün

0,5x109kob* ⁄ gün

0,25x109kob* ⁄ gün

0,25x109kob* ⁄ gün

0,25x109kob* ⁄ gün

0,25x109kob* ⁄ gün

0,25x109kob* ⁄ gün

0,25x109kob* ⁄ gün

Probiyotik Mikroorganizma
Probiotic Microorganisms



Kurkumin 2000x

Zerdeçal tropik bir bitki olan “Curcuma Longa” dan elde edilmektedir. Zerdeçal bitkisinin sarı rengini veren 
içeriğindeki CURCUMİN kimyasal pigmentidir. Yayınlanan çalışmalarda curcumin’in ;

• Antien�amatuar özelliği ile ödem çözücü etkinliğe sahip olduğu düşünülmektedir.
• Diyabet üzerinde modi�ye edici etkisi olabileceği, 
• Eklem ve kıkırdak yapısında etkili olan rahatsızlıklarda (Romatoid Artrit, Osteoartrit vs.)   ağrı ve in�amasyon 
semptomlarının ha��etilmesi için kullanılabileceği ;
• Çeşitli kanser türleri üzerinde yapılan çalışmalarda olumlu sonuçlar alındığı gözlenmiştir.
• Akciğer, karaciğer, safra kesesi ve böbrek sağlığını destekler.
• Göz sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır.
• Beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etki gösterir.
• Kolestrol düşürücü etki gösterir.
• Enfeksiyon tedavisinde etki gösterir.
• Sindirim sistemi sorunlarının çözümünde etkin rol oynar.
• Sistemik bağışıklığı destekler.

İçeriğine katılan PİPERİN sinerjik etki sağlayarak Curcuminin etkinliğini arttırmaktadır. Biyoyararlanımının yanı sıra 
faz II detoksi�kasyon enzimlerini inhibe eder. Karaciğerdeki glukuronidasyon süreciyle metabolizmayı etkiler. 
Bağırsak geçiş hızını yavaşlatarak emilimini arttırır.

1 Kapsül

500 mg
475 mg

5 mg

İçerik

Zerdeçal Ekstresi
- Toplam Kurkuminoidler

Karabiber Ektresi

Curcumin 2000x



Aspir Yağı

İçerik

Aspir Yağı

1 Soft gel 

1000 mg

İçeriğinde yüksek oranda bulunan Omega-6  ve doymamış 
yağ asitleri nedeniyle hipolipidemik yapıya sahip 
aspir yağı yağ yıkımını sağlamayı destekler. Konjuge Linoleik 
Asit yağ oranını azaltması ve metabolizma 
üzerindeki etkisi ile diyet programlarına eklenebilmektedir. 
Yapılan çalışmalarda CLA izomerlerinin vücutta yağ 
depolanmasını sağlayan lipoprotein lipaz enziminin 
aktivitesini engellediği ve bunun sonucunda metabolizmada 
az yağ depolanması gerçekleştiği açıklanmıştır.

Sa�ower Oil



Diyet li� sindirim enzimlerinden etkilenmeyen, kalın 
bağırsakta tam ya da kısmi fermantasyona uğrayan, bitki 
dokularının yenilebilen temel bileşkeleridir.

Çözünemeyen lif bağırsaklarda safraya bağlanır ve dışkıyla 
atılır. Çözünür lif kan kolestrol düzeyinin düşmesine yardımcı 
olur ve bağırsak metbolizmasını hızlandırır. Çözünmeyen lif 
selüloz ve hemiselüloz içerir. Suyu emer kalın 
bağırsak fonksiyonunu geliştirmeye yardımcı olur. 

Dışkıyı yumuşatıcı etkiye sahiptir. Bağırsak hareketini 
hızlandırır. Tokluk hissi verdiğinden yeme ihtiyacını azaltır. 
Yağların emilimine katkısı olduğundan kalp damar sistemi 
üzerinde yardımcı etkisi olabilir. Bağırsakta fermente olan lif 
kalsiyum gibi minerallerin emilimine yardımcı olur.

İçerik

Dirençli Dekstrin

100 gr  Lif

90 gr

Diyet Lif i
Soluble Dietary Fiber



Koenzim Q10

Organik ve yağda çözünen vitamin benzeri bir maddedir. 
Koenzim Q10 un temel aktivitesi enerji üretiminde enzimlerle 
bir arada çalışarak hücrelerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi 
sağlaması kaslara ve metabolizmaya güç vermesidir. 

Özellikle kalp hücrelerinde yüksek miktarda bulunur. Kalp 
sağlığında önemli rol oynar. Hücre içinde oksijen kullanımını 
arttırır. Hücre içi enerjinin artmasını ve tüketilmesini sağlar.

İçerik

Koenzim Q10

1 Kapsül

100 mg

Coenzyme Q10



Çörek Otu Yağı

Çörekotu (Nigella Sativa L.) özellikle Akdeniz ülkelerinde 
kullanımı yaygın olan ve son yıllarda tohumu üzerinde deneysel 
verilerle desteklenen çeşitli farmakolojik etkileri keşfedilmiş bir 
bitkidir. 

Çörek otu yağı eski tarihlerde de ekspektoran , emenagog ve 
vücut enerjisini uyarıcı olarak kullanılmıştır.

İçerik

Çörek Otu Yağı

1 Soft gel 

1000 mg

Black Cumin Seed Oil



Omega 3 Balık Yağı

Omega 3 yağ asitleri vücudumuzda üretilmediğinden 
besinler yoluyla dışardan alınması zorunlu olan ve hücrelerin 
yapı taşını oluşturan maddelerdir. Sağlıklı yaşamın olmazsa 
olmazı olan omega 3 soğuk sularda yaşayan kısa ömürlü
balıklardan elde edilmelidir. Bu balıklar yağ oranı yüksek ve 
ağır metal taşımayan balıklardır. Omega 3 yağ asitleri 
(EPA-DHA) hücre yapısının oluşumunda önemli rol
oynar. Beyinin %60’ı yağdır. Bu yağların üçte biri omega3 yağ 
asitlerinden oluşmuştur. DHA hücre zarının oluşumundan ve 
fonksiyonlarından sorumludur.

Sinir sistemi üzerinde etkili olan Omega 3 pek çok vücut 
sistemi tarafından kullanılmaktadır.

İçerik 

Balık Yağı

Toplam Omega 3 Yağ Asidi

DHA 

EPA 

1 Soft gel 

100 mg

365 mg

120 mg

180 mg

Omega 3 Fish Oil



Glukosamin & Kondroitin & MSM & Hyaluronik Asit

Glucosamine & Chondroitin & MSM & Hyaluronic Acid

Glukozamin ve kondroitin kıkırdak yapının onarımı ve 
korunması için vücutta doğal olarak bulunmaktadır. 
Eklemlerin güçlü ve esnek kalmasına yardımcı olurlar.
Eklemlerin etrafında bulunan bu maddelerin azalması
sonucu kireçlenme oluşumu başlar. Ortalama yaşam süresinin 
uzaması ve obezite hareketsiz yaşam tarzıyla bir araya gelince, 
eklem rahatsızlıklarının görülme sıklığını arttırabilir.

İçerik

Glukozamin Sülfat

Kondroitin Sülfat

Hyaluronik Asit

MSM

2 Tablet

1500 mg

800 mg

20 mg

600 mg



En çok dış eklemlerde bulunan kalsiyum mineralinin başlıca 
görevi güçlü kemik ve dış yapının korunmasıdır. Yetişkin bir 
insanın vücudunda 1.2 kg kalsiyum bulunur. Bu, vücut 
ağırlığının yaklaşık %2’sini oluşturur. Kalsiyumun çoğunluğu 
kemik ve dişlerin yapısında geri kalan da yumuşak dokularda ve 
vücut sıvılarında bulunur.

Besinlerle alınan kalsiyumun yaklaşık emilimi %30-%40 
civarındadır. D vitamini ince bağırsaklardan kalsiyum 
emilimine de yardımcı olur. Kalsiyum emilimini azaltan 
nedenler; D vitamini eksikliği, menopoz sonrası dönem, 
beslenme bozukluğu, hastalıklar, sindirim ve emilim 
bozukluklarıdır.

İçerik

Kalsiyum

Vitamin D3

1 Tablet

600 mg

10 μg

Kalsiyum & Vitamin D3
Calcium & Vitamin D3



Ekmek mayası hücre duvarından ekstrakte edilen basit bir polisakkaritdir. 
Bağışıklık sistemimizin savunmasında bulunan beyaz kan hürelerine 
(makrofajlar) bağlanarak bağışıklık sistemini aktive  eden  dolayısıyla 
bağışıklık sistemi destekleyici işlevi olan tamamen doğal bir besin 
takviyesidir. Beta-glukan, virüs, bakteri, mantar ve parazit enfeksiyonlarına 
karşı vücut direncini artmasını sağlar. 

KARA MÜRVER (SAMBUCUS NİGRA) : Terleme çayı, patlangıç, sambucus 
olarak da bilinen bu bitkinin birçok hastalık üzerinde tedavi edici etkisi 
olduğu belirlenmiştir.  Sambucus nigra;  ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, 
halsizlik, tıkanıklık ve sinüs iltihaplanması gibi grip semptomlarına iyi gelir.    

SELENYUM : Selenyum, vücutta antioksidan bir enzim olan glutathione 
üretilmesine yardımcı  olur. Vücudun, glutathion peroxidaz olarak bilinen 
antioksidan enzim sisteminin entegre bir parçası  olarak, selenyumun, DNA 
metabolizması, hücre zarı bütünlüğü, karaciğerin ve pankreasın 
fonksiyonları üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Glutathion peroxidaz, 
dokuları, serbest radikallerin hasarına karşı korur. 

İçerik

Beta Glukan

Kara Mürver Ekstresi

Çinko

Selenyum

Vitamin C

1 Kapsül

200 mg

150 mg

7,5 mg

200 μg

100 mg

Beta Glukan & Karamürver Ekstresi
Beta Glucan & Elderberry Extract



Vitamin ve minaraller vücudumuzda yapıyı oluşturan ve birçok işlevi düzenleyen gerekli besin öğeleri grubudur.
Bazı sistemlerin daha sağlıklı çalışması için vitamin alımı gereklidir. Vitamin ve besinsel mineraller dengeli 
beslenme sayesinde alınabilir. 

Günümüzde yanlış beslenme, sağlıksız yetiştirilmiş hayvan, bitkiler ve çevre etkileri nedeniye temel ihtiyaçlarını 
vücut karşılayamamaktadır. Gıda takviyeleri bu nedenle kullanımı gerekli ürünlerdir.

İçerik

Koenzim Q10

Folik Asit

B12 Vitamin

B6 Vitamin

D3 Vitamin

E Vitamin

C Vitamini

Çinko

Selenyum

Magnezyum

Demir

1 Kapsül

25 mg

200 μg

2,5 μg

1,4 mg

5 μg

12 mg

100 mg

10 mg

55 μg

225 mg

14 mg

Multivitamin & Koenzim Q10 
Multivamin & Coenzyme Q10



Tüm vitamin takviyeleri arasında en yaygın kullanılan C vitamini 
sayısız fonksiyonu olan ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini 
destekleyen güçlü bir antioksidandır. Yapılan çalışmalarda C 
vitamininin soğuk algınlığı semptomlarını , süresini ve şiddetini 
azaltmada etkili olduğu belirtilmiştir. 

Çinko vücut içinde önemli görevleri olan enzimlerin yapısında 
yer alır. Bağışıklık sisteminde etkinliği belirlenmiştir .

İçerik

Vitamin C

Çinko

1 Kapsül

800 mg

15 mg

Vitamin C & Çinko
Vitamin C & Zinc
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