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Vademecum pre všetkých celiatikov,
ľudí trpiacich alergiou na kravské mlieko a intoleranciu laktózy

978 – 80 – 969038 – 9 – 4

Nepredajné
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14

VOLITEĽNÉ PROGRAMY - až 14 rôznych
programov vrátane bezlepkového chleba
3 STUPNE PREPEČENIA - od svetlej
po tmavú kôrku

... a chlieb uz nekupuj.
Mama

HMOTNOSŤ CHLEBA - nastaviteľná
hmotnosť chleba až 1,5 kg
ODLOŽENÝ ŠTART - chlieb je vždy
pripravený v správny čas
PEČENIE BAGIET - nie len chlieb,
ale aj 4 chrumkavé bagety

Vi a c i n f o r m á c i í
o všetkých pekárňach
Moulinex nájdete na

www.moulinex.sk
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Dôležité informácie – čítajte prosím!
Vážení celiatici aj neceliatici,
sme radi, že Vám môžeme predstaviť už druhé číslo publikácie BEZlepku!, minulý
rok vôbec prvej slovenskej ročenky zameranej primárne na bezlepkovú diétu. Veríme
a sme presvedčení, že sa Vám práve tento výtlačok dostal práve do Vašich rúk
jednoducho a BEZplatne!
Zaslúžite si to!
Hádam ako každý celiatik, aj Vy ste boli na začiatku diéty zmätený. Čo môžem a čo
nemôžem? Kto si to má všetko pamätať? Mám sa riadiť iba podľa zloženia na výrobku?
A tak ďalej a tak ďalej. Všetky tieto otázky a okolnosti nás nútili a zároveň povzbudili
do toho aby sa uskutočnil projekt ako je tento. Zhrnúť informácie, prezentovať potravinárske a iné spoločnosti „oficiálnejšie“, poskytnúť tieto informácie čo najväčšiemu
počtu ľudí a až priamo k nim a poskytnúť ich absolútne bezplatne. Verím, že naša
práca, snaha a „bezplatnosť“ budú ocenené.
Všetky poďakovania, návrhy aj kritiku (najlepšie tú konštruktívnu :-) Vás prosíme
zasielať na e-mailovú adresu bezlepku@q-media.sk. Ďakujeme.
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Výrobky sú rozdelené do dvoch kategórií a to nasledovne:
1. Bezgluténové potraviny – atestované
Takéto výrobky pochádzajú od výrobcov, ktorý podstúpili atestáciu a tieto výrobky
neobsahujú gliadínu viac ako 200 mg.kg-1v sušine, resp. 10 mg gliadínu na 100g
sušiny podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách a nasledujúcich vykonávacích
predpisov (Potravinový kódex, Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007
č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky
atď). Prípadne sú to potraviny bezlepkové a atestované podľa právneho predpisu príslušného štátu (v Českej republike napr. vyhláška č. 54/2004 Sb.)
2. Potraviny vyrobené zo surovín neobsahujúcich lepok – bez atestu.
Tieto výrobky sú od výrobcov, ktorí garantujú, že výrobky boli vyrobené výlučne so
surovín neobsahujúcich lepok/prirodzene bezlepkových a v procese výroby nemôže
dôjsť ku kontaminácii lepkom.
Vysoko doporučujeme kombinovať náš katalóg (platný až do odvolania na internetovej stránke, prípadne v ďalšom vydaní) s informáciami uvedenými na našej pripravovanej internetovej stránke www.q-media.sk/bezlepku.htm a to z dôvodu, že počas
platnosti tohto katalógu môže dôjsť ku zmenám zloženia jednotlivých výrobkov, resp. ku
zmenám vo výrobnom procese a tak sa potenciálne môžu potraviny stať „lepkovými“.
Aj tento rok chceme povedať len toľko, že nám je ľúto, že v tomto vydaní nie je
vidno všetku tú prácu. Snažili sme sa osloviť čo najviac spoločností. Niektoré nás
ignorovali, niektoré zabudli, nechceli bez toho aby vedeli o čo vôbec aspoň v skratke
ide, iných to motivovalo aby spravili niečo aj v smere „bezlepkovom“ a tak budeme
radi ak ich privítame na budúci rok.
Osobne sa chcem srdečne poďakovať za pomoc svojej rodine, priateľom a priateľke.
Ďalej pánovi Doc. RNDr. Milošovi Mikušovi, CSc. zo spoločnosti S&D Pharma Slovakia
a pánovi Ing. Mikulášovi Hajtášovi z Občianskeho združenia celiatikov Bratislava za
pomoc s distribúciou, Spoločnej zdravotnej poisťovňi, a. s., za finančnú podporu a nakoniec všetkým zúčastneným.

Nakoniec už len toľko, že napríklad nie len výkon, ale vôbec účasť celiatičky
a bežkyne Amy Yoder Begley na tohtoročnej olympiáde v Pekingu za niečo hovorí a je
hmatateľným dôkazom plnohodnotného života celiatika.
Čo najmenej lepkových prešľapov a aktívny život Vám želá

Martin Sukup
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Celiakia
Milí priatelia,
keď ma predčasom oslovil pán Martin Sukup s myšlienkou vzniku BEZlepku!, musím priznať, že som neverila v životnosť tohoto zámeru.
Dnes sa ospravedlňujem za určité pochybnosti. BEZlepku! sa stala „odrazovým mostíkom“ pre novodiagnostikovaných pacientov a verím, že aj pomocníkom pre ich lekárov. O celiakii toho už bolo veľa napísané aj povedané.
Napriek tomu ma pán Sukup vyzval, aby som na tomto mieste zhrnula základné poznatky o celiakii.

Poďme si teda povedať základné informácie...
CELIAKIA je imunologicky sprostredkované, genetické (vrodené) ochorenie čreva, ktoré je zapríčinené senzitivitou
(chorobnou citlivosťou) na glutén - lepok.
Kedy by sme mali mať podozrenie na celiakiu...?
U detí od 6. mesiaca veku do dvoch rokov života sa celiakia
väčšinou prejaví „klasickými“ príznakmi tráviaceho traktu.
Sú to chronické, opakujúce sa hnačky, dieťa má bolesti bruška, ktoré je nafúknuté, má nechutenstvo, chudne, môže aj
vracať. Je potrebné zdôrazniť, že jediným príznakom celiakie v tomto veku môžu byť aj problémy s nepravidelným
vyprázdňovaním stolice, eventuálne len nekľud dieťaťa.
U starších detí, tak ako u dospelých, sa vyskytujú u celiakie
okrem tráviacich obtiaží častejšie príznaky mimo tráviaci
trakt: poruchy zubnej skloviny trvalého chrupu, oneskorený
rast, oneskorený nástup puberty, problémy s „kosťotvorbou“ a hustotou kostí, ktoré sa môžu prejaviť opakovanými
zlomeninami. Ďalšie príznaky môžu byť chudokrvnosť,
ktorá sa neupravuje na liečbe, pacient môže byť liečený pre
zvýšené hodnoty pečeňových testov - bez patričného efektu. Príznakov je však ešte viac - opakujúce sa afty (infekcie)
v ústach, rôzne kožné ochorenia (špeciálne je potrebné
upozorniť na dg. Dermatitis herpetiformis Duhring), problémy cievne, poruchy zrážanlivosti krvi, neurologické
ochorenia (napr. epilepsia, ktorá nereaguje na liečbu)
nevysvetliteľný únavový syndróm. Nepoznaná celiakia
môže mať aj gynekologické obtiaže - ako sú oneskorený
nástup puberty, porucha reprodukcie.
Celiakia sa vyskytuje aj u pacientov s niektorými syndrómami. Spomeniem napr. M. Down, Turner syndróm, ale aj
u tzv. „asociovaných ochorení“ - DM I. typ (cukrovka na
Inzulíne), autoimunitná thyreoiditída (ochorenie štítnej
žľazy), autoimunitná hepatitída (zápal pečene - „neinfekčný“) a mnoho ďalších.
Na Slovensku sa predpokladá, že až 0,5% - 1% pacientov má
či už poznanú alebo nepoznanú celiakiu.
Tým ako vidíme, príznaky celiakie nie sú jednoznačné,
chcem upozorniť, že pacient by mal navštíviť svojho obvodného lekára, ktorý by mal zvážiť (po základných laboratórnych testoch) odoslanie k odbornému lekárovi konkrétne ku gastroenterológovi.

Gastroeneterológ spraví špeciálne krvné testy na celiakiu,
ktoré sú dostupné na Slovensku a nie sú finančne náročné!
Pri pozitivite týchto testov musí pacient absolvovať vyšetrenie tenkého čreva (gastroskopom u väčších detí a dospelých, u detí do dvoch rokov sa používa „špeciálna sacia
sonda“). Patológ zhodnotí vzorky sliznice, ktorá musí pre
potvrdenie diagnózy splňať prísne kritériá, ktoré boli určené
organizáciou ESPGHAN (Európska spoločnosť pre detskú
gastroenterológiu, hepatológiu a výživu).
Pacient s diagnózou celiakia je nastavený na prísnu bezlepkovú, celoživotnú diétu.
Čo si však musí pacient uvedomiť je, že celiakia je genetické
ochorenie a že u prvostupňových príbuzných je možný
výskyt tohoto ochorenia 1:18 - 1:22 a preto by mali mať títo
príbuzní spravené krvné testy na celiakiu. Pozor! Ak je vyšetrenie krvi v poriadku, celiakia nie je vylúčená a horeuvedené príznaky by mali znamenať, že pacient bude dispenzarizovaný a po určitom období sú testy skontrolované.
Každý pacient s celiakiou je dispenzarizovaný u gastroenterológa a okrem iného má nárok na predpis bezlepkových
potravín, ktoré je povinná každá lekáreň na Slovensku do 24
hodín zabezpečiť.
Problém celiakie - príznaky, diagnostika (laboratórna,
črevná biopsia), sledovanie pacientov, práva, ale aj povinnosti pacienta s touto diagnózou sa nedajú na „tak malej
ploche“ vyčerpať. Jedno je však isté, že dobre a včas zdiagnostikovaný pacient, ktorý dodržiava bezlepkovú diétu, je
po určitom čase „zdravý“.
Príznaky vymiznú, črevná sliznica sa upraví, ale bezlepková
diéta je celoživotná!. Ten pacient, ktorý ju nedodržiava
klame nielen lekára, ale hlavne sám seba, pretože si porušovaním bezlepkovej diéty škodí!
P.S.: K tomuto problému sa možno dostaneme niekedy
neskôr…
MUDr. Kabátová Jarmila
Odborná detská ambulancia, s.r.o
Gastroenterológ
Jesenského 19, Piešťany
Tel.: 0337626391
e-mail: kabatova@post.sk
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SCHÄR JE
VŽDY VO VAŠEJ
BLÍZKOSTI.
Teší nás, že Vám môžeme
oznámit, že výber
bezlepkových výrobkov
Dr. Schär je dostupný vo
všetkých filiálkach dm-drogerie
markt na Slovensku.
Sortiment sa skladá z niekoľ
kých nových výrobkov
a ponúka sušienky, chlieb,
žemle, predjedlá a výrobky pre
deti. Nechajte sa prekvapiť!
Dobrú chuť
Váš Schär Team

PRIRODZENE BEZLEPKOVÉ
Dr. Schär S.r.l., Winkelau 9, I-39014 Postal (BZ), info@schaer.com, www.schaer.com

SchaŴr_AZ_SK.indd 1
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www.celiakia.sk
Milí priatelia,
webová stránka www.celiakia.sk je
v súčasnosti jedinou na Slovensku, ktorá sa
komplexne zaoberá problematikou celiakie. Vznikla v auguste roku 2002 ako dôsledok žalostne nízkej úrovne informácií o
celiakii na slovenskom internete. Jej cieľom
je zvýšiť informovanosť o celiakii nás
všetkých – celiatikov. Stránka umožňuje
aktuálne informovať o činnosti a pripravovaných akciách všetkých združení celiatikov
na Slovensku, v menšej miere tiež v zahraničí (najmä v susednej Českej republike). Základnými informáciami sa môžu
prezentovať výrobcovia bezlepkových
potravín ako aj výrobcovia, ktorých produkty sú prirodzene bezlepkové. Najzaujímavejšia je však výmena názorov a skúseností návštevníkov stránky – celiatikov,
ktorí často využívajú či už komentáre
k uverejňovaným článkom alebo priamo
diskusné fórum.
Ku kvalite stránky, najmä jej hodnotnému a odbornému obsahu prispieva spolupráca s odbornými lekármi – MUDr.
Jozefom Kluchom (gastroenterológom
zameraným na dospelých pacientov od 15
rokov) a MUDr. Jarmilou Kabátovou (gastroenterologičkou zameranou na deti a dorast). Ich neoceniteľná a zatiaľ stále málo
docenená pomoc je pre stránku veľkým

prínosom. Nemalou mierou však ku kvalite
a obsahu stránky prispievajú všetci aktívni
návštevníci stránky, pacienti s dlhoročnými
skúsenosťami, o ktoré sa s „nováčikmi“
veľmi radi podelia. Všetkým menovaným
by som preto veľmi rád vyslovil poďakovanie za pomoc pri zvyšovaní informovanosti nás – celiatikov.

titulná stránka www.celiakia.sk

Miloslav Jurík, zakladateľ a správca
stránky www.celiakia.sk

ODBORNÍ SPOLUPRACOVNÍCI
MUDr. Jozef Klucho
NZZ gastroenterologická
a interná ambulancia
Kapisztóryho 5/A
940 34 Nové Zámky, Slovensko
Tel.: 035/642 32 85, 6914-254, 6914-269
www.gastroenterolog.com
MUDr. Jarmila Kabátová
gastroenterologická ambulancia
a ambulancia
pre deti a dorast
Jesenského 19
921 01 Piešťany, Slovensko
Tel.: 033/762 63 91
Fax: 033/762 62 73
e-mail: kabatova@post.sk

Bezlepkové recepty online!
recepty.celiakia.sk

komentáre k článkom

diskusné fórum

bezlepkova -2008.qxp

6.11.2008

12:54

StrÆnka 7

vypečte s tým
Kráčajte s dobou a doprajte si doma čerstvý a chrumkavý bezlepkový
chlebík. Domáca pekáreň Gallet MAP 201 vám upečie teplý a voňavý
peceň chleba kedykoľvek naň dostanete chuť. Vyberte si jeden z deviatich
prednastavených programov a sledujte priebeh prípravy na veľkom LCD displeji,
prípadne využite odložený štart pečenia, alebo funkciu udržovania teploty. Navyše
si môžete nastaviť stupeň opečenia kôrky. Prajeme vám zdravú dobrú chuť.

Nečakajte, kým sa pripečiete a navštívte www.obchodny-dom.sk. Okrem domácej pekárne Gallet MAP 201
tu nájdete rýchly, pohodlný a cenovo výhodný nákup domácich spotrebičov a elektroniky. Na čo ešte čakáte?

www.obchodny-dom.sk

OD inz BezLepku 215x285_1.indd 1
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PKU

Naša firma, založená v roku 1991, sa špecializuje na vývoj a výrobu diétnych, predovšetkým bezlepkových a nízkobielkovinových výrobkov. Pre tento úèel máme vybudovanú samostatnú prevádzku, kde sa vyrábajú len bezlepkové
výrobky. Pracovníci našej firmy majú dlhoroèné skúsenosti v oblasti potravinárskej technológie, mikrobiológie
a v príbuzných odboroch. Samostatný vývoj a spolupráca s významnými výskumnými centrami zabezpeèuje firme
dynamický rozvoj a stálu inováciu produkcie.
Pre zvýšenie bezpeènosti našich výrobkov nepoužívame pšenièný škrob, ktorý môže by nosièom zbytkového lepku.
Takisto v najväčšom možnom rozsahu využívame prírodné suroviny. Typickými základnými ingredienciami pre výrobu
sú kukurièný a zemiakový škrob, ako aj kukurièná, ryžová a sójová múka.
Chuový profil našich výrobkov je porovnate¾ný so štandardnými výrobkami, ak nie chuťovo zaujímavejší než
tradičné výrobky obsahujúce lepok alebo vyšší obsah bielkovín.
Firma má zavedený systém HACCP a certifikáciu spoločnosťou Bel-Novamann International.
Našou filozofiou je zabezpečovať stále lepší a rozsiahlejší sortiment potravín, chutný a najlepší
pre vaše zdravie.

K O N TA K T : NOVALIM, spol. s r. o.
Húščavova 1, 841 01 Bratislava, Slovenská Republika, tel./fax: +421 (0)2 6428 4129, e-mail: novalim@novalim.sk

www.novalim.sk

bezlepkova -2008.qxp

6.11.2008

12:54

StrÆnka 9

PKU
 BEZLEPKOVÉ MÚKY A MÚÈNE ZMESI

PROMIX®-CH
Komplexná bezlepková zmes určená na prípravu
svetlého rascového chleba a peèiva: – obsahuje
so¾ a rascu. 1 kg
®

PROMIX -PK
Bezlepková zmes na prípravu jemného peèiva,
halušiek, knedlí a bežné kulinárske použitie
v domácnosti – prípravu zásmažky a zahusťovanie pokrmov. 1 kg

PROMIX®-UNI

Muffin
Pripravuje sa bez použitia vajec, pridá sa iba olej
a voda, podľa chuti sekané ovocie, oriešky,
kúsky čokolády, a pod. 300 g/6 ks muffin

Perník
Komplexná múèna zmes na prípravu tvarovaných perníèkov. Stačí pridať med a tuk. Perníčky sú vláčne a mäkké hneď po upečení. 400 g

Krupica

Univerzálna bezlepková múka vhodná pre takmer všetky bezlepkové diéty – neobsahuje
mlieène bielkoviny, laktózu, so¾ ani repný cukor.
Je vhodná na peèenie vo forme i bez formy
– na chlieb i peèivo. 1 kg

Vhodná na prípravu detskej bezlepkovej kaše,
krupicových halušiek a závarok. Trvanlivos
minimálne 12 mesiacov. Balenie 500 g.

PROMIX®-T

Komplexná múèna zmes na rýchlu prípravu
knedlí zmiešaním s vodou a varením. 250 g

Univerzálna bezlepková tmavá múka obohatená
kvalitnými prírodnými surovinami a jemnou
ovocnou vlákninou. Je určená na prípravu
tmavého bezlepkového chleba, jemného pečiva,
ako aj na bežné kulinárske použitie. 1 kg

Knedľa

Strúhanka
Bezlepkovú peèivovú strúhanku používame na
oba¾ovanie potravín pred smažením, napr. mäsa,
rýb, syra. Balenie: 350 g.

PROMIX®-forte
Silná bezlepková múka sa svojimi pekárskymi
vlastnosami približuje pšeniènej múke, cesto sa
¾ahko pripravuje a tvaruje. Pri peèení nie je
potrebné používa formu. Vhodná na prípravu
žemlí, rožkov, pletienok a jemného peèiva. 1 kg

PROMIX®-UNI komfort
Univerzálna bezlepková zmes pre pečenie
v automatických pekárňach.Stačí pridať vodu
a sušené droždie a spustiť 2-hodinový program.
Podľa chuti možno pridať chlebové korenie,
semienka ap. 400 g/1 chlieb
Ponúkame tiež prírodné bezlepkové múky, ako:

Amaranthová múka
Kukuričná múka
Biela ryžová múka
Pohánková múka

A TRVANLIVÉ PEÈIVO
Chlieb celý čerstvý – svetlý a tmavý
– bezlepkový formový chlieb 650 g bochník
s trvanlivosou 5 dní. Vynikajúca konzistencia
a chuťové vlastnosti.

Trvanlivý krájaný chlieb – svetlý a tmavý
– balený v inertnej atmosfére, 360 g s trvanlivosou 90 dní.

LIMKY – vanilkové a kakaové
Diétne trvanlivé peèivo, charakteristické vyrovnanou lahodnou chuou a krehkosou. Peèivo sa
vyrába neplnené i plnené čokoládovým krémom
alebo polomáčané čokoládovou polevou. Minimálna trvanlivos 6 mesiacov. Balenie 150 g.

Müsli zapekané s hrozienkami

Palacinky
Ideálna komplexná zmes na prípravu palaciniek.
Neobsahuje mlieène bielkoviny ani laktózu.
Jednoduchá príprava po rozmiešaní vo vode.
250 g

Tieto výrobky zakúpite vo vašej lekárni
alebo predajni (u distribútora):

ZMESI A VÝROBKY

Bábovka
Komplexná múèna zmes, obsahujúca kypridlá.
Je vhodná pre výživu pri celiakii a sprue.
Pripravuje sa s èerstvými vajcami a stolovým
olejom. 250 g

Bezlepkový výrobok je určený k priamej konzumácii v suchom stave alebo po zaliatí teplým alebo
studeným mliekom, ovocnou šťavou, kompótom
a pod. 100 g

Tyčinky s pohánkou
Bezlepkový výrobok je určený k priamej konzumácii v suchom stave alebo ako pečivo k pomazánkam, omáčkam, syru a pod. 85 g

 BEZLEPKOVÉ CESTOVINY
– trvanlivos minimálne 12 mesiacov.
Balenie 250 g.

PROCEL®
Bezlepkové cestoviny s vynikajúcimi varnými
a konzistenènými vlastnosami, chuovo len
ažko odlíšite¾né od bežných cestovín. Vyrábajú
sa na báze kukuričného škrobu s obsahom vaječného bielku. Ponúkame nasledovné tvary:
niovky, rezance, abeceda, niovkové a rezancové zvitky, kolienka veľké a malé, fliaèky,
tarhoòa, rúrky, mušle, špagety.

 BEZLEPKOVÉ PEKÁRSKE VÝROBKY

– granulované. Výrobok je určený k priamej
konzumácii v suchom stave alebo po zaliatí teplým
alebo studeným mliekom, ovocnou šťavou, kompótom a pod. Môže sa použiť aj ako posýpka na
ovocné knedle. 200 g

 BEZLEPKOVÉ ŠPECIÁLNE MÚÈNE

Hviezdičky – kakaové

 NÍZKOBIELKOVINOVÉ VÝROBKY

APROMIX®
Registrovaná ochranná známka pre nízkobielkovinovú múčnu zmes. Obsah fenylalanínu
je 16 mg/100 g. 1 kg

APROMIX®-plus
Nový typ nízkobielkovinovej múky s obsahom
fenylalaninu 6 mg/ 100 g. Je určená na prípravu
chleba a pečiva vo forme, ako aj bez formy
(žemle, rožky ap.) 1 kg

APROMIX®-T, plus
Nízkobielkovinová tmavá múka, charakterom
a použitím podobná múke Apromix®-plus s obsahom fenylalaninu 10 mg/100 g. Obsahuje
jablkovú vlákninu. 1 kg

APROCEL®
Nízkobielkovinové cestoviny urèené pre diétu
pri fenylketonúrii. Obsah bielkovín max.
0,5 g/100 g, fenylalanínu max. 20 mg/100 g
výrobku. Sortiment ako pri bezlepkových cestovinách PROCEL.

Oblátky (vafle)
– nízkobielkovinové, sú vhodné tak pre nízkobielkovinovú, ako aj pre bezlepkovú diétu.
Krehké a chutné výrobky vhodné na priamu
konzumáciu alebo na prípravu plnených
oblátkových zákuskov. Obsah fenylalanínu
19 mg/100 g.
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LABETA, a.s.
Dřenice 81, 537 01 Chrudim, Česká republika
Tel.: +420 469 687 257
E-mail: labeta@labeta.cz, www.labeta.cz
Výrobky je možné zakúpiť: v sieti Hypernova, Kaufland, COOP – Terno, ďalej v sieti lekární a predajní zdravej vúživy
(distribútorom výrobkov LABETA v SR je spoločnosť Bonavita Servis)

Bezlepkový chlieb svetlý 500 g
Zmes pre prípravu bezlepkového svetlého chleba pre každodennú
stravu. Balenie obsahuje okrem zmesi na chlieb tiež instantné
droždie. Príprava možná aj v domácej pekárni.
alergény: cukor, sója

Energet. hodnota
Bielkoviny
Sacharidy
Tuky

1.417kJ
3,50 g
76,63 g
1,49 g

Energet. hodnota
Bielkoviny
Sacharidy
Tuky

1.406kJ
2,85 g
76,66 g
1,48 g

Energet. hodnota
Bielkoviny
Sacharidy
Tuky

1.501kJ
5,18 g
70,34 g
5,87 g

Energet. hodnota
Bielkoviny
Sacharidy
Tuky

1.541kJ
3,68 g
83,48 g
1,61 g

Energet. hodnota
Bielkoviny
Sacharidy
Tuky

1.567kJ
1,49 g
88,55 g
0,97 g

- nutričné hodnoty: priemerne na 100g zmesi v sypkom stave

Bezlepkový chlieb tmavý 500 g
Zmes pre prípravu bezlepkového tmavého chleba pre každodennú
stravu. Balenie obsahuje okrem zmesi na chlieb tiež instantné
droždie. Príprava možná aj v domácej pekárni.
alergény: cukor, sója
- nutričné hodnoty: priemerne na 100g zmesi v sypkom stave

Bezlepkový chlieb slnečnicový 500 g !!! NOVINKA
Ďalšia zo zmesí pre prípravu bezlepkového chleba pre každodennú
stravu – tentokrát pre priaznivcov zrniečkových chlebov - slnečnicový. Balenie obsahuje okrem zmesi na chlieb takisto instantné
droždie. Príprava možná aj v domácej pekárni.
alergény: cukor, sója
- nutričné hodnoty: priemerne na 100g zmesi v sypkom stave

Bezlepkový mazanec 500 g
Zmes pre prípravu bezlepkového mazanca. Balenie obsahuje
okrem zmesi na mazanec tiež instantné droždie. Príprava možná aj
v domácej pekárni. Do zmesi možno pridať hrozienka, sekané mandle podľa chuti.
alergény: cukor, sója, mlieko
- nutričné hodnoty: priemerne na 100g zmesi v sypkom stave

Bezlepková bábovka vhodná pre diabetikov 400 g

!!! NOVINKA !!!

Zmes pre prípravu bezlepkovej bábovky, ktorá je vhodná tiež pre
diabetikov. Príprava možná aj v domácej pekárni. Vyšľahanú zmes
je možné naliať na plech a piecť s ovocím ako bublaninu.
alergény: 0
- nutričné hodnoty: priemerne na 100g zmesi v sypkom stave
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Bezlepkové sušienky 350 g
Zmes na prípravu bezlepkových sušienok. Pred pečením doporučujeme sušienky ozdobiť mandľami, hrozienkami, orechmi alebo ich
posypeme čokoládou. Do cesta môžete pridať kokos alebo mleté
orechy.
alergény: cukor

Energet. hodnota
Bielkoviny
Sacharidy
Tuky

1.496kJ
1,05 g
86,29 g
0,31 g

Energet. hodnota
Bielkoviny
Sacharidy
Tuky

1.528 kJ
4,91 g
78,98 g
2,74 g

Energet.hodnota
Bielkoviny
Sacharidy
Tuky

1.700 kJ
0,00 g
99,00 g
0,00 g

- nutričné hodnoty: priemerne na 100g zmesi v sypkom stave

Bezlepkové zemiakové knedle 300 g
Suchá sypká zmes na prípravu bezlepkových zemiakových knedlí.
Možné použitie na slano (s mäsom, kapustou) či na sladko (šišky
s makom, atď.)
alergeny: 0
- nutričné hodnoty: priemerne na 100g zmesi v sypkom stave

Kryštalická Fruktóza 500 g
Ovocný cukor o 30% sladší ako repný cukor vhodný aj pre diabetikov. Používa sa nielen ako bežné sladidlo, nachádza sa aj
v Želírovacom cukru DIA, ktorý sa používa k príprave marmelád.
Takisto ako ostatné prípravky na zaváranie od spol. LABETA sú
prirodzene bezlepkové.

Zemiaková kaša s mliekom 100 g, Zemiaková kaša 150g
vhodná pre použitie ako príloha, jednoduchá príprava (pridáva sa len teplá voda). Možno dochutiť tiež rôznymi bylinkami, smaženou
cibuľkou atď.
alergény: mlieko

Droždie sušené 7 g
vhodné pre použitie miesto čerstvého droždia. Obsah sáčku instantného pekárskeho droždia je na ca. 500g bezlepkovéj múky (zodpovedá
polovici kocky čerstvého droždia) – je tiež pribalené ku zmesi na pečenie chleba LABETA.

Želatína na vaječnú tlačenku 20 g
vhodná pre výrobu vaječnej tlačenky či obdobných výrobkov.
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Spoločnosť LESAFFRE SLOVENSKO, A.S. distribuuje na slovenskom trhu čerstvé pekárske
a sušené droždie, pri ktorého výrobe sa cielene používajú suroviny a pomocné materiály, ktoré
NEOBSAHUJÚ LEPOK.
Oddelenie kvality skupiny Lesaffre Group si dobre uvedomuje, že medzi spotrebiteľmi droždia sa
vyskytujú aj ľudia s alergiu na lepok. Preto je kladený zvýšený dôraz na výber, pôvod a zloženie
surovín, ktoré vstupujú do výroby tak, aby sa ZAMEDZILO PRÍTOMNOSTI LEPKU V DROŽDÍ.
DROŽDIE - KVASINKY - sú mikroskopické huby, ktoré sa vyrábajú postupným pomnožováním
na živnom médiu, ktoré sa skladá z melasy (vedľajšieho produktu vznikajúceho pri výrobe cukru)
doplnené o nevyhnutné výživové látky. Kvasinková bunka vo svojom organizme lepok netvorí
a neobsahuje ho ani žiadna z ďalších použitých výrobných surovín. V konečnom štádiu výroby je
nutné z tzv. drožďového mlieka (čo je droždie v tekutej forme) odstrániť vodu a previesť výrobok
do pevnej konzistencie. Toto sa deje na vákuových filtroch, kde sa ako filtračné vrstvy používa
škrob. Tento je pochopiteľne zdrojom obáv celiatikov, pretože sa v zanedbateľnom množstve
môže (a skutočne sa dostáva) do finálneho výrobku. Avšak všetky výrobné závody skupiny
Lesaffre Group používajú výhradne zemiakový škrob, čím je vylúčené riziko akejkoľvek prítomnosti
lepku v droždí.
Čerstvé pekárske droždie VIVO 42 g, FALA 42 g rovnako ako aj sušené droždie SAF INSTANT
10 g sú prirodzene bezlepkové a sú teda vhodné pre bezlepkovú diétu, či už sa jedná o prípravu
pečiva, nátierok alebo drožďových knedlíkov do polievok.

Sušené droždie sa od čerstvého pekárskeho líši v spôsobe použitia (zo sušeného sa nepripravuje
kvások, iba sa zmieša s ostatnými ingredienciami). Podstatný rozdiel je v rýchlosti kysnutia.
Sušené droždie kysne vo všeobecnosti dlhšie ako droždie čerstvé.
Sušené droždie SAF INSTANT 10 g má dlhšiu trvanlivosť (18 mesiacov), dá sa teda veľmi
dobre skladovať, má jednoduché a praktické použitie a výsledok je takmer vždy zaručený.
Odporúčané dávkovanie je 5 - 10 g sušeného droždia Saf Instant na 500 g bezlepkovej múky.
Čerstvé lisované droždie v kockách, VIVO 42 g a FALA 42 g, je klasická forma droždia. Cesto sa
pripravuje buď pomocou kvásku alebo zmiešaním droždia s ostatnými ingredienciami.
Odporúčané dávkovanie je 1 kocka (42g) droždia VIVO alebo FALA na 500 g bezlepkovej múky.
VÝSLEDOK NEZÁVISLÉHO TESTU O NEPRÍTOMNOSTI LEPKU v DROŽĎÍ
a podrobnejšie informácie na www.lesaffre.sk (domácnosť / bezlepková diéta).
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Koláčiky bez lepku
s čokoládovými čipsami
(vhodné pre trpiacich celiakiou)
Zloženie: čokoládové čipsy 25% (cukor, kakaová hmota,
kakaové maslo, emulgátor sójový lecitín, príchute)
kukuričná múka 20%, rastlinný olej, cukor, kukuričný škorb,
kukuričná glukózový a fruktózový sirup, kakaový prášok 4%,
sójová múka 1%, rastové prvky: sódne a amónne bikarbonáty, soľ. Produkt môže obsahovať stopy mlieka.

Sušienky bez lepku
(vhodné pre trpiacich celiakiou)
Zloženie: kukuričný škrob, kukuričná múka 23%, rastlinný
olej, cukor, kukuričný glukózový a fruktózový sirup, ryžová
múka, sójová múka 4%, rastové prvky: sodné a amónne
bikarbonáty, soľ, emulgátor: sójový lecitín, príchute.
Vyrobené v Španielsku.

Výrobky je možné zakúpiť v obchodnej sieti Billa.
Distribuuje: YMCOD spol. s r. o. Tichá 8, 044 12 Nižný Klátov
Tel: 0042138/5321825, 26, Fax: 0042138/5323049
E-mail: ymcodto@ymcod.sk
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Emco Slovensko spol. s r.o.
Kožušnícka 3
851 10 Bratislava – Jarovce
Infolinka +420 267 182 102
Email: market@emco.cz
www.bakery.emco.cz

Zmes na bezlepkovú bábovku 300g

Bio kukuřičné lupienky:

Zmes bezlepkovej bábovky Celia Diet je pripravená na báze
ryžovej a lupinovej múky. Príprava je veľmi jednoduchá, stačí
pridať vajce, vodu a olej, cesto premiesiť a vyliať do formy.
Bábovka má na reze krásnu žlto-zlatú farbu.
Kategória výrobku: Prirodzene bezlepková sypká zmes.
Výrobok je určený pre chorých celiakiou.
Zloženie: cukor, ryžová múka, zemiakový škrob, lupinová
múka, sušená srvátka, sušené vajcia, kypriace látky:
hydrogénuhličitan sodný a dihydrogénfosforečnan sodný,
zahusťžovadlo: xanthán, jedlá soľ, prírodná identická ároma.
Trvanlivosťž: 9 mesiacov
Balenie: 300g
Výrobok môže obsahovať stopy lieskových orechov, vajec a
mlieka. Skladujte v chlade a suchu.

Zloženie: kukurica (92,5 %), cukor (4 %), morská soľ,
kukuričný slad

Zmes na bezlepkový chlieb rascový 500g

Čokoláda 300 g

Zmes bezlepkového chleba Celia Diet je pripravená na báze
ryžovej a lupinovej múky. Príprava vyžaduje pridanie
bežných surovín, t.j. vody, droždia a oleja. Chlieb je veľmi
chutný a vydrží mäkký relatívne dlhú dobu.
Kategória výrobku: Prirodzene bezlepková sypká zmes.
Výrobok je určený pre chorých celiakiou.
Zloženie: ryžová múka, pohanková múka, lupinová múka,
sušená srvátka, drvená rasca, kyselina citrónová, cukor,
zahusťovadlo: xanthán a fosforečnanový diester zemiakového škrobu, soľ.
Trvanlivosťž: 9 mesiacov
Balenie:500g
Výrobok môže obsahovať stopy lieskových orechov, vajec
a mlieka. Skladujte v chlade a suchu.

Zloženie: cukor, kakaový prášok, glukózový sirup, stužený
rastlinný tuk, laktóza, soľ, sušené odtučnené mlieko,
stabilizátor: fosforečnan draselný, mliečne bielkoviny,
protizapekacia látka: fosforečan vápenatý, emulgátor E 471,
E 472c,
farbivo: beta-karotén.
Kakaová sušina minimálne 23,75%

Zmes na bezlepkový perník 500g

Čokoláda mliečna 150 g

Zmes bezlepkového perníka Celia Diet je pripravená na báze
ryžovej a lupinovej múky. Príprava je veľmi jednoduchá, stačí
pridať vajce, vodu a olej, cesto premiešať a vyliať do nádoby
na pečenie. Perník je podobne pórovitý, ako varianty
z pšeničnej múky.
Kategória výrobku: Prirodzene bezlepková sypká zmes.
Výrobok je určený pre chorých celiakiou.
Zloženie: rýžová múka, cukor, lupinová múka, kukuřičný
škrob, sušená srvátka, sušené vajcia, kakaový prášok, kypriace látky: hydrogénuhličitan sodný a dihydrogénfosforečnan
sodný, korenie, zahusťžovadlo: xanthán, soľ, mletá škorica,
umelá ároma.
Trvanlivosťž: 9 mesiacov
Balenie: 500g
Výrobok môže obsahovať stopy lieskových orechov, vajec
a mlieka.Skladujte v chlade a suchu.

Zloženie: Mliečna zložka: sušené mlieko, sušená srvátka,
emulgátor lecitín; cukor, kakaový prášok (25 %),
regulátor kyslosti: citrónan sodný, aróma, soľ,
protitvrdnúca zložka: fosforečan vápenatý,
sladidlo: sacharín.
Kakao minimálne 25%.

Výrobky je možné zakúpiť v obchodných reťazcoch Tesco, Kaufland, Billa a v bežnej maloobchodnej sieti a v lekárňach.
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CELIHOPE Oblátka s arašidovou náplňou
máčaná v poleve kakaovej 35g
● Bezgluténová

potravina
arašidy, mlieko, sóju.
● Vyrobené v závode, ktorý spracováva:
vajcia, lieskovce, sezam.
● Obsahuje:

CELIHOPE Oblátka s náplňou s fruktózou a vanilkovou príchuťou
obvodovomáčaná polevou kakaovou s náhradnými sladidlami 35g.
● Bezgluténová

potravina
diabetikov
● Obsahuje: mlieko, sóju.
● Vyrobené v závode, ktorý spracováva:
vajcia, arašidy, lieskovce, sezam.
● Pre

CELIHOPE Oblátka s arašidovou náplňou
obvodovomáčaná polevou kakaovou 35g

CELIHOPE Oblátka s orieškovou náplňou
s fruktózou 35g

● Bezgluténová

potravina
arašidy, mlieko.
● Vyrobené v závode, ktorý spracováva:
vajcia, lieskovce, sezam, sóju.

● Bezgluténová potravina
● Pre diabetikov
● Neobsahuje laktózu
● Obsahuje: lieskovce, sóju.
● Vyrobené v závode, ktorý

CELIHOPE Oblátka s kakaovou náplňou 19g.

CELIHOPE Oblátky s kakaovou náplňou s cukrom a náhradným sladidlom polomáčané polevou kakaovou 100g.

● Bezgluténová

● Bezgluténová

● Obsahuje:

● Lactose

CELIHOPE Oblátka s kakaovou náplňou
máčaná v poleve kakaovej 24g.

CELIHOPE Sušienka kakaovo – škoricová 30g.

● Bezgluténová

potravina
mlieko, sóju.
● Vyrobené v závode, ktorý spracováva:
vajcia, arašidy, lieskovce, sezam.

● Bezgluténová

● Obsahuje:

● Obsahuje:

CELIHOPE Oblátka s orieškovou náplňou máčaná
v poleve kakaovej zdobená polevou bielou 25g.

CELIHOPE Sušienky polomáčané v poleve
mliečnej 100g.

● Bezgluténová

● Bezgluténová

● Obsahuje:

● Obsahuje:

CELIHOPE Oblátka s kokosovou náplňou máčaná
v poleve kakaovej posypaná kokosom 17g.

CELIHOPE Piškóty 120g.

● Bezgluténová

● Bezgluténová

● Obohatená

● Obsahuje:

● Obsahuje:

potravina
mlieko , sóju.
● Vyrobené v závode, ktorý spracováva:
vajcia, arašidy, lieskovce, sezam.

potravina
mlieko, lieskovce, sóju.
● Vyrobené v závode, ktorý spracováva:
vajcia, arašidy, sezam.

potravina
o kyselinu listovú.
● Obsahuje: mlieko.
● Vyrobené v závode, ktorý spracováva: vajcia, arašidy, lieskovce, sezam, sóju.

spracováva:
vajcia, arašidy, mlieko, sezam.

potravina
free
● Obsahuje: sóju.
● Vyrobené v závode, ktorý spracováva:
vajcia, arašidy, lieskovce, mlieko, sezam.

potravina
arašidy, vajcia, sezam.
● Vyrobené v závode, ktorý spracováva:
mlieko, sóju, lieskovce.

potravina
mlieko, vajcia, sóju.
● Vyrobené v závode, ktorý spracováva:
arašidy, lieskovce, sezam.

potravina
vajcia.
● Vyrobené v závode, ktorý spracováva:
mlieko, sóju, lieskovce, arašidy, sezam.
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CELIHOPE Sušienky jablkové máčané v poleve
mliečnej, zdobené polevou kakaovou 50g

CELIHOPE Sušienky s karamelovou
príchuťou máčané v poleve kakaovej 115g.

● Bezgluténová

potravina
mlieko, sóju, vajcia.
● Vyrobené v závode, ktorý spracováva:
lieskovce, arašidy, sezam.

● Bezgluténová

● Obsahuje:

● Obsahuje:

FITBELA Fitbela müsli ľanová polomáčaná kakaovou
polevou 35g. S vysokým obsahom semien ľanu.

FITBELA Fitbela müsli slnečnicová polomáčaná kakaovou
polevou 35g. S vysokým obsahom semien slnečnice.

● Bezgluténová

● Bezgluténová

●S

●S

potravina
vysokým obsahom semien ľanu.
● Obsahuje: mlieko, sóju.
● Výrobok vhodný aj pre diabetikov.

potravina
vajcia, sóju.
● Vyrobené v závode, ktorý spracováva:
arašidy, lieskovce, mlieko, sezam.

potravina
vysokým obsahom semien slnečnice.
● Obsahuje: mlieko, sóju.
● Výrobok vhodný aj pre diabetikov.

DIABETA Sušienka kakaová plnená
kakaovou náplňou 35g.
● Bezgluténová

potravina
diabetikov
● Obsahuje: mlieko, vajcia, sezam.
● Vyrobené v závode, ktorý spracováva:
lieskovce, arašidy, sóju.
● Pre

Pečivárne Liptovský Hrádok, s.r.o.
Liptovská Porúbka 347
033 01 Liptovský Hrádok
e-mail: odbytplh@nextra.sk
obch_zastplh@nextra.sk
tel.: +421/44/522 44 52

e
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f
With se free
Lacto

www.pecivarne-lh.sk
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Alnavit Reisbrot, 375 g (Alnavit ryžový chlieb z celozrnnej ryže a prosa BIO, 375 g)
Dietetická potravina. Určené obzvlášť pre bezlepkovú stravu v rámci diétneho plánu. Alnavit ryžový chlieb je upečený z čerstvo pomletej
celozrnnej ryže a jemne ochutený prosom. Zvlášť toastovaný rozvíja svoju plnú chuť.
Zloženie: obilninové produkty* 60 % (celozrnná ryža* 39 %, proso* 8 %, celozrnná kukurica* 8 %, ryžová múka* 5 %), voda, zahusťovadlo: karobová* a guarová guma, jedlá soľ, droždie.
(*vyprodukované v ekologickom poľnohospodárstve.)
Priemerné výživové hodnoty na 100 g: Energetická hodnota 868kJ (205kcal), Bielkoviny: 6 g, Sacharidy: 38 g, Tuky: 3 g, 1 chlebová jednotka: 32 g

Alnavit Crispies, 55 g (Alnavit pikantné oblátky z kukurice a zemiakov BIO, 55 g)
Oblátky z kukurice a zemiakov. Dietetická potravina. Určené obzvlášť pre bezlepkovú stravu v rámci diétneho plánu.Vybrané suroviny,
šetrný výrobný proces ako aj starostlivá kontrola kvality garantujú bezlepkovú a vysokohodnotnú kvalitu produktu.
Zloženie: kukuričný škrob 60 %, kukuričná múka 10 %, palmový olej, repkový olej, zemiakové vločky 11 %, jedlá soľ, oregano, paradajkový
prášok, čierne korenie, cesnakový prášok.
(*vyprodukované v ekologickom poľnohospodárstve)
Priemerné výživové hodnoty na 100 g: Energetická hodnota 1761kJ (419kcal), Bielkoviny: 1,5 g, Sacharidy: 83,4 g, Tuky: 8,6 g, 1 chlebová
jednotka: 14 g

AlnaturA Zartbitter Schoko-Reiswaffeln, 100g (AlnaturA ryžové chlebíky polomáčané v horkej čokoláde BIO, 100 g)
AlnaturA Vám garantuje potraviny z ekologického poľnohospodárstva podľa EG-Eko-nariadenia, ktoré sú pravidelne testované nezávislými znalcami.
AlnaturA ryžové chlebíky polomáčané v horkej čokoláde bez gluténu sú ideálnou a zdravou pochúťkou na zahnanie pocitu hladu.
Výživové hodnoty na 100g: Energetická hodnota 2073 kJ/495 kcal, Bielkoviny: 5,7 g, Sacharidy: 61,2 g, Tuky: 25,3 g
Zloženie: horká čokoláda* 60% (surový trstinový cukor*, kakaové maslo*, kakaová hmota*, aróma*), ryžové chlebíky*40% (celozrnná
ryža*, sezam*, morská soľ).
(*vyprodukované v ekologickom poľnohospodárstve.)

AlnaturA Corn Flakes, 375 g (AlnaturA kukuričné lupienky BIO, 375 g)
AlnaturA Vám garantuje potraviny z ekologického poľnohospodárstva podľa EG – Eko – nariadenia, ktoré sú pravidelne testované nezávislými znalcami.
Vyskúšajte chrumkavú raňajkovú klasiku AlnaturA kukuričné lupienky. Čisté alebo zmiešané s inými cereáliami AlnaturA – sú dobrým
začiatkom dňa.
Výživové hodnoty na 100 g: Energetická hodnota 1558 kJ/367 kcal, Bielkoviny: 8,3 g, Sacharidy: 81,4 g, Tuky: 0,9 g, 1 BE: 15 g
Zloženie: kukurica* 91,6 %, surový trstinový cukor*, morská soľ, kukuričný slad*.
(*vyprodukované v ekologickom poľnohospodárstve)

AlnaturA Reiswaffeln ohne Salz, 100 g (AlnaturA ryžové chlebíky neslané BIO, 100 g)
AlnaturA Vám garantuje potraviny z ekologického poľnohospodárstva podľa EG – Eko – nariadenia, ktoré sú pravidelne testované nezávislými znalcami. AlnaturA neslané ryžové chlebíky bez gluténu sa vyrábajú z celozrnnej ryže, sezamu a soli. So sladkým alebo slaným
obložením sú ľahkým chrumkavým pokrmom.
Výživové hodnoty na 100 g: Energetická hodnota 1 681 kJ/397 kcal, Bielkoviny: 8,8 g, Sacharidy: 82,7 g, Tuky: 3,4 g,
Zloženie: celozrnná ryža* 98 %, sezam* 2 %,
(*vyprodukované v ekologickom poľnohospodárstve.)
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Tel./fax: 032
64

Daniel Harušťák – Sojaprodukt
913 03 Drietoma 83

Výrobky sú vhodné pre bezlepkovú diétu
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Chránime

Ja teba, ty mňa,
my jeho,

APOLLO nás

Naším poslaním je chrániť našich poistencov
vysokým štandardom zdravotnej starostlivosti
a najlepším klientskym servisom.

Program Zdravé srdce - prinášame ako jediná
zdravotná poisťovňa na Slovensku poistencom od 30 - 60 rokov.

Zľavy pre zdravie - v širokej sieti špor tových,
relaxačných a rekondičných zariadení, očných optík, ...
Očkovanie proti chrípke - bezplatne pre všetkých.
Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde
- bezplatne až do 18 rokov.

Bezpečné tehotenstvo - úhrada nad rámec obvyklých
platieb + novorodenecký balíček.
Mamografia včas - do 10 dní pre všetky ženy.
Pre darcov krvi - bezplatne vitamínový doplnok.
Deň zdravia - pre zamestnancov priamo vo vašom podniku.
Program prevencie fokálnej infekcie - u stomatológa.

Využite našu bezplatnú linku 0800 120 004 a my
vám vždy ochotne poskytneme všetky potrebné informácie.

www.apollo.sk

Apollo. Partner pre vaše zdravie.
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s beta-(1,3/1,6)-D-glukánom

Prípravky rady
(kapsuly, sirup, krém)

sú novou generáciou výživových doplnkov pre posilnenie
obranyschopnosti a kozmetických prípravkov s podpornými
liečebnými účinkami pre zdravie a starostlivosť o kožu.
Pomôžu vám zachovať si zdravie zvonku i zvnútra.

na posilnenie imunity

kvalita
odporúčaná
ÔÔÔ
lekármi

na regeneráciu kože

www.imunita.sk
Výrobca: Pleuran s r.o., Súkennícka 15, 821 09 Bratislava, SK
Tel. +421 2 5341 5577, e-mail: pleuran@pleuran.sk, www.pleuran.sk

Pleui inz 215x140.indd 1

9/18/08 8:49:00 AM
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www.bezlepkovy-obchod.cz
Rozpustná vláknina pro dĕti,
Rozpustná vláknina, Psyllium

Lepicol, Lepicol Plus
Lepicol pro dĕti

Žádejte v prodejnách zdravé výživy

Žádejte v prodejnách zdravé výživy

Pĥírodní produkt, který obsahuje ĆásteĆnĕ
hydrolyzovanou vlákninu z rostliny guar. Je
naprosto neutrální chuti a zcela rozpustná
ve vodĕ. Náš denní pĥíjem vlákniny by mĕl
být 25-35 gramĭ. ąást vlákniny prijímáme
ve stravĕ, ovšem jak prĭzkumy ukazují,
jen nepatrné procento populace dosahuje
této doporuĆované dávky.

Kombinace laktobacilĭ a bifidobaktérií vede k tomu, že se vzájemnĕ doplğují, jelikož každý z tĕchto kmenĭ osidluje jinou
Ćást trávicícho ústrojí. Laktobacily osidlují ve vĕtší koncentraci tenké stĥevo, zatímco bifidobaktérie osídlují pĥedevším
oblast tlustého stĥeva.

Kozí instantní 100% BIO mléko,
Kozí BIO nápoj, Kozí nápoj

Ovesná koupel
Ovesná koupel pro dĕti

Žádejte v prodejnách zdravé výživy

Žádejte v prodejnách zdravé výživy

Biologicky velmi významné nápoje. Pozitivní úĆinky prokázaly lékaĥské prĭzkumy
napĥ. u tĕchto onemocnĕní: prevence
nádorových onemocnĕní, pĥi onemocnĕní
trávícího traktu a pĥidružených orgánĭ,
pĥi stresu a migrénách, pĥi alergiích, pĥi
revmatických bolestech, pĥi kožních alergiích. Kozí mléko pĭsobí kladnĕ na výstavbu a obnovu bunĕk, podílí se na jejich
ochranĕ pĥed škodlivými vlivy prostĥedí a
tím pomáhá vašemu zdraví a kondici.

Pro velmi suchou a atopickou pleī, regeneruje, zvláĆğuje a
zklidğuje, ulevuje od svĕdĕní a podráždĕní. Její úĆinky byly
úspĕšnĕ ovĕĥeny napĥ. v Lázních LuhaĆovice, kde významnĕ
prospĕla více než 90% dĕtí s rĭznou formou dlouhodobých kožních problémĭ (ekzémĭ apod.).

Další výrobky ASP CZECH vhodné pĥi bezlepkové dietĕ:
SOJA MILK: Sušený sójový nápoj s obsahem vápníku a lecitinu.
OVES MILK: K pĥípravĕ koktejlĭ, palaĆinek, mouĆníkĭ, omáĆek apod.
KOKOS MILK: Rostlinný kokosový nápoj s tropickou vĭní kokosu.
KUKUĤIąNÝ NÁPOJ: K pĥípravĕ pudingĭ, palaĆinek, kakaa, na vaĥení.
SUŠENÁ SYROVÁTKA: ąistí stĥeva a podporuje tvorbu stĥevní flóry.
ASP CZECH s.r.o. je Ćeská firma,výrobce a distributor výrobkĭ zdravé výživy a doplğkĭ stravy urĆených
k prevenci a úspĕšnému pĥekonání civilizaĆních chorob. Vyrábí sušené rostlinné nápoje, doplğky stravy
nebo ostatní potraviny zdravé výživy. Všechny produkty jsou v sušeném stavu, neobsahují lepek, laktózu, cholesterol. Jsou slazeny ovocným cukrem (fruktózou). Neobsahují žádné chemické látky a jsou
Ćistĕ pĥírodního charakteru. Jsou vhodné také pro diabetiky, sportovce nebo alergiky na lepek a laktózu. ASP CZECH je držitelem
certifikátu ISO9001 a HACCP a ve výrobĕ potravin splğuje pĥísné Ćeské i mezinárodní normy.
Dovozce a distributor na Slovensku:

IVANBULLA
Bezlepku SK - ASP.indd 1

IVAN BULLA, Ią: 65374312, DIą/Ią DPH: CZ7606014790, Vránova 1500/172, 62100 Brno-ĤeĆkovice (CZ)
Telefon: +420 775 255 398, +420 775 255 405, Fax: +420 541 210 358, E-mail: office@bulla.cz

25.10.2008 15:27:43
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KukuĥiĆné Fusilli
BIO nebo konvenĆní
500g

KukuĥiĆné Penne Rigate
BIO nebo konvenĆní
500g

KukuĥiĆné Spaghetti
BIO nebo konvenĆní
500g

KukuĥiĆné hvĕzdiĆky
BIO nebo konvenĆní
500g

KukuĥiĆné Pipe Rigate
BIO nebo konvenĆní
500g

Rýžové Fusilli
BIO nebo konvenĆní
500g

Rýžové Penne Rigate
BIO nebo konvenĆní
500g

Rýžové Spaghetti
BIO nebo konvenĆní
500g

Italská spoleĆnost ANDRIANI ALIMENTI zaruĆuje, že se k vám dostává výrobek vysoké kvality, který splğuje požadavky na bezlepkovou výživu a souĆasnĕ zachovává charakteristické vlastnosti tradiĆních italských tĕstovin. V tĕstovinách FELICIA není použita žádná náhražka lepku, tedy bramborový škrob, xantanová Ći guarová guma, jsou vyrobeny pouze z vysoce kvalitní kukuĥiĆné resp. rýžové mouky. Tĕstoviny
FELICIA jsou lehce stravitelné, nelepí se a jsou delikátní chuti. V naší nabídce jich najdete nĕkolik typĭ,
jak konvenĆních, tak v BIO kvalitĕ. Díky nepĥítomnosti lepku jsou pro každého lépe stravitelné než bĕžné tĕstoviny.

Dovoz a distribuce na Slovensku:

IVANBULLA
Bezlepku SK - Felicia.indd 1

IVAN BULLA, Ią: 65374312, DIą/Ią DPH: CZ7606014790, Vránova 1500/172, 62100 Brno-ĤeĆkovice (CZ)
Telefon: +420 775 255 398, +420 775 255 405, Fax: +420 541 210 358, E-mail: office@bulla.cz

3.11.2008 1:29:47
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PolotuĆné mléko

PlnotuĆné mléko

Vídeğská káva

1000ml

1000ml

1000ml

Jogurt bílý

Jogurt jahohový

500g

150g

BEZLAKTÓZOVÉ
MLÉąNÉ VÝROBKY
NEOMEZUJTE SE

Jogurt vanilkový

KDYŽ TO NENÍ TĤEBA

Smetana ke šlehání
200ml

Puding Ćokoládový

Puding Ćoko se šlehaĆkou

150g

ŠehaĆka ve spreji
250ml

4x 125g

125g

Dovoz a distribuce na Slovensku:

IVANBULLA
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www.bezlepkovy-obchod.cz

Máslo

Tvaroh

Pomazánkové máslo

125g

200g

150g

Tvarohová pomazánka

Selská sýrová pomazánka

200g

150g

BEZLAKTÓZOVÉ
MLÉąNÉ VÝROBKY
NEOMEZUJTE SE

KDYŽ TO NENÍ TĤEBA

Edamer plátkový
150g

Toustový plátkový sýr

Camembert

Mozzarella

200g

125g

125g

Emmenaler plátkový
150g

Dovoz a distribuce na Slovensku:

IVANBULLA
Bezlepku SK - MinusL - 2.indd 1

IVAN BULLA, Ią: 65374312, DIą/Ią DPH: CZ7606014790, Vránova 1500/172, 62100 Brno-ĤeĆkovice (CZ)
Telefon: +420 775 255 398, +420 775 255 405, Fax: +420 541 210 358, E-mail: office@bulla.cz
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BIO LINIE

BIO POTRAVINY PRE DETI A DOSPELÝCH
S POTRAVINOVOU ALERGIOU, CELIAKIOU
A INTOLERANCIOU LAKTÓZY
Všetky bio výrobky sú 100 % bezlepkové, celozrnné a bez mlieka.
NEOBSAHUJÚ: lepok, laktózu, mlieko, vajcia, cukor, cholesterol, emulgátory, arómy a geneticky upravované suroviny. Sú vhodné aj pre redukčnú diétu.
Sú sladené ryžovým sirupom alebo medom a pri výrobe je používaný čistý za studena lisovaný palmový,
slnečnicový a olivový olej. K zahustení je použitá guarová múka.

Firma Alpinklub.cz sa špecializuje na dovoz kvalitných BIO bezlepkových potravín, čokolád z ovčieho mlieka a mliečnych
výrobkov bez laktózy. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím našu obchodnú asistentku p. Andreu Falátovú,
tel: 603 865 774, E-mail: minusl@seznam.cz

Viac informacií, výrobkov a zoznam predajní nájdete na www.mlekobezlaktozy.cz
Internetový obchod: eshop.mlekobezlaktozy.cz
Dovážame pre Vás takisto ľahko stráviteľné mliečne výrobky bez laktózy*

MINUSL -výrobky bez laktózy sú vhodnou výživou pre ľudí
trpiacich intoleranciou laktózy. Pomáhajú predchádzať osteoporóze a sú prirodzeným zdrojom vápnika. Laktóza je mliečny
cukor, ktorý je obsiahnutý v mlieku všetkých cicavcov.
Intolerancia laktózy je malý alebo žiadny obsah enzýmu laktázy
v čreve. Úlohou laktázy je štiepiť laktózu na ďalšie jednoduchšie
cukry, ktoré telo ďalej využíva.
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ČOKOLÁDA
…ako darček

Horká s jahodami
a dyňovými semienkami
z ovčieho mlieka 90g

Horká s jablkami
z ovčieho mlieka 90g

Horká s pomarančom
a orieškami Macadamia
z ovčieho mlieka 90g

Horká s malinami
z ovčieho mlieka 90g

horká 70% kakaa
bez laktózy

mliečna bez laktózy

s kvetmi ruže
horká 70% kakaa

s ružovým korením
horká 70% kakaa

s dyňovými semienkami
horká 70% kakaa

biela s makom

BIO mliečna ovčia

BIO mliečna kozia

Čokolády z čistého ovčieho mlieka, vhodné pre osoby trpiace alergiou na kravské mlieko a lepok.
bez laktózy
bez geneticky modifikovaných surovín
s pravou bourbon vanilkou
bez lepku
bez emulgátorov
100% čisté ovčie mlieko
bez sóje
bez pridaných aróm
sladené trstinovým cukrom
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McCain 123 Hranolky sú vyrobené
z dvoch prírodných zložiek:
zemiakov a rastlinného oleja

ani
biel
kov
iny

Olej. McCain používa len 100% rastlinný olej.,
Je to unikátna zmes špeciálne zložená tak, aby
odrážala doporučené proporcie medzi rôznymi
mastnými kyselinami. Nenasýtené mastné kyseliny, ktoré obsahujú Omega 3, 6, 9 tuky, obsahujú
70% z celkového množstva.
McCain doporučuje prípravu 123 Hranolkov
v rúre, pretože táto metóda umožňuje kontrolu
spotreby tuku. Príprava v rúre nepožaduje pridanie žiadneho dodatočného oleja, takže upečený výrobok obsahuje len 5% tuku.
„Práve ako doma urobené hranolky“, 123
Hranolky sú vyrobené z čerstvých, starostlivo
umytých, ošúpaných a krájaných zemiakov. Pretože sú predsmažené v rastlinnom oleji a rýchlo
zmrazené, udržujú si čerstvé a cenné výživné hodnoty.
Naše zemiaky, ktoré sú vyberané podľa prísnych
kritérií, garantujú excelentnú, unikátnu chuť
a potešenie, ktoré si možte vychutnať so svojou
rodinou.

Neo
b
krav sahuje
skeh
g
o m luten,
liek
lakt
a.
ózu

Neobsahuje gluten, laktózu ani bielkoviny
kravskeho mlieka.

Zemiaky sú bez akýchkoľvek pochybností
najpopulárnejšia zelenina. Sú bohaté na veľa
výživných hodnôt. Čerstvé zemiaky sú prírodným zdrojom vitamínu C, vitamínov skupiny
B a združených sacharidov. Navyše, obsahujú
rôzne minerály ako vápnik, fosfor, draslík,
železo. Ďalej sú veľmi často jedným
z prvých jedál, ktoré sa podávajú deťom
a tvoria základné stravovanie mnohých
európanov.
Združené sacharidy sú výborným
zdrojom energie. V porovnaní s jednoduchými sacharidmi, ktoré Vám
dávajú len prázdne kalórie, tieto Vás
uspokoja na dlhý čas.
Dobre riadené techniky pestovania sú
McCain spôsob, aby sme Vás uistili, že
dostanete to najlepšie zo zemiakov. My
využívame len vybrané a nie geneticky modifikové zemiaky na sadenie. Naše zemiaky sú
tradične pestované farmármi, s ktorými je
McCain v partnerskom vzťahu po mnoho
rokov. „Dobré poľnohospodárske obyčaje“
nás zaväzujú dodržiavať intenzívnu starostlivosť o zemiaky v každom štádiu ich rastu
a rešpektovať prírodné prostredie.
Od zberu cez dodávku a finálne spracovanie
vo fabrike, naše zemiaky sú starostlivo kontrolované v každom štádiu, aby sme zaistili to
najlepšie z našich zemiakov. Vďaka všetkej tej
starostlivosti ponúkame najlepšie prírodné
výrobky bohaté na cenné výživné hodnoty
a najbezpečnejšie.

ózu ka.
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lakt
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Neo ielkovi
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huje glu
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i bielko
viny

Neobsahuje gluten, laktózu
ani bielkoviny kravskeho mlieka.
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guľôčky
ššarmantne spestria
vvašu studenú kuchyňu
vvyčarujete z nich
jjednohubky, šaláty,
k
kreatívne špízy
a party pochúťky
v teplej kuchyni sa stanú
vvašim pomocníkom pri príprave
rrýchlych jedál vyprážaním
v trojobale, alebo zhotovením
malých zapečených
jednohubiek a toustov

Minsy ť syra!
u

šarmantná ch

www.milsy.sk
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Cícer v mierne slanom náleve

Špenát krájaný a porciovaný

Zloženie: cícer, pitná voda, jedlá soľ, aróma
Priemerné nutričné hodnoty na 100 g výrobku:
energetická hodnota: 535 kJ (127 kcal ), bielkoviny: 6,3 g,
sacharidy: 18,3 g, tuky: 3,2 g

Zloženie: špenátové porcie 30 g
Priemerné nutričné hodnoty na 100 g výrobku:
energetická hodnota: 114 kJ (27 kcal ), bielkoviny: 2,8 g,
sacharidy: 2,5 g, tuky: 0,7 g

Zlatá kukurica vákuovaná
v mierne slanom náleve

Brokolica

Zloženie: cukrová kukurica v zrnách, pitná voda, jedlá soľ
Priemerné nutričné hodnoty na 100 g výrobku:
energetická hodnota: 488 kJ (115 kcal ), bielkoviny: 3,9 g,
sacharidy: 22,0 g, tuky: 1,3 g

Zloženie: brokolicové ružičky (∅ 25 - 45 mm)
Priemerné nutričné hodnoty na 100 g výrobku:
energetická hodnota: 96 kJ (23 kcal), bielkoviny: 2,7 g,
sacharidy: 4,9 g, tuky: 0,1 g

Jemný hrášok v mierne slanom náleve

Zelené fazuľové struky celé

Zloženie: jemný hrášok, pitná voda, jedlá soľ, cukor
Priemerné nutričné hodnoty na 100 g výrobku:
energetická hodnota: 278 kJ (66 kcal ), bielkoviny: 5,0 g,
sacharidy: 10,7 g, tuky: 0,3 g

Zloženie: zelené fazuľové struky celé veľmi jemné
(∅ ≤ 8 mm)
Priemerné nutričné hodnoty na 100 g výrobku:
energetická hodnota: 117 kJ (28 kcal ), bielkoviny: 1,9 g,
sacharidy: 7,6 g, tuky: 0,2 g

Biela fazuľa v rajčinovej omáčke

Mladá mrkva celá extra jemná

Zloženie: biela fazuľa, pitná voda, rajčinový pretlak, cukor,
rastlinný olej, jedlá soľ, zahusťovadlo: modifikovaný
kukuričný škrob (E1422), sušená cibuľa krájaná, mletá sladká paprika, chilli korenie, zmes korenín
Priemerné nutričné hodnoty na 100 g výrobku:
energetická hodnota: 528 kJ (125 kcal ), bielkoviny: 5,5 g,
sacharidy: 19,0 g, tuky: 3,0 g

Zloženie: mladá mrkva celá extra jemná (∅ 6 - 15 mm,
dĺžka = 20 - 65 mm)
Priemerné nutričné hodnoty na 100 g výrobku:
energetická hodnota: 100 kJ (24 kcal ), bielkoviny: 0,7 g,
sacharidy: 4,5 g: tuky: 0,3 g

Červená fazuľa s kukuricou
v pálivej omáčke
Zloženie: pitná voda, červená fazuľa (32%), cukrová kukurica v zrnách (14%), rajčinový pretlak, cukor, rastlinný olej,
jedlá soľ, sušená cibuľa krájaná, zahusťovadlo: modifikovaný
kukuričný škrob (E1422), cesnak drtený, mletá sladká paprika, chilli korenie, zmes korenín. Zeleninový výrobok pálivý.
Priemerné nutričné hodnoty na 100 g výrobku:
energetická hodnota: 504 kJ ( 120 kcal ), bielkoviny: 4,6 g,
sacharidy: 18,3 g, tuky: 3,1 g

Cisárska zeleninová zmes
Zloženie: karfiolove ružičky (∅ 20 - 35 mm) min. 32%,
brokolicove ružičky (∅ 25 - 45 mm) min. 24 %, mrkva na
ozdobné plátky (∅ 15 - 30 mm, plátky 6 - 7 mm ± 1 mm)
min. 24%
Priemerné nutričné hodnoty na 100 g výrobku:
energetická hodnota: 84 kJ (20 kcal ), bielkoviny: 1,4 g,
sacharidy: 5,1 g, tuky: 0,3 g
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Príroda
Príroda

my
uchovávame...
vytvára,

Spoločnosť Bonduelle je veľmi pozorná
k otázkam spojeným so správnou výživou
a podporuje mladých aj dospelých,
ktorí sa starajú o svoju formu a zdravie.

Odborníci potvrdzujú: „Správna výživa
je najspoľahlivejším prostriedkom k zaisteniu
dobrého zdravia.“
Zelenina sa opäť stáva kráľom na našom stole
a najlepším priateľom našej postavy.
Odborníci na výživu doporučujú denne
spotrebovať 300 – 500 g surovej alebo
spracovanej zeleniny.
Ovocie a zelenina ochraňujú naše zdravie,
- varené alebo surové, čerstvo opracované,
mrazené alebo sterilizované.
Spoločnosť Bonduelle spracováva zeleninu
do niekoľkých hodín po zbere. To znamená,
že konečný výrobok si uchováva veľké množstvo
nutričných látok, ktoré sa inak rýchlo strácajú pri
doprave a skladovaní čerstvej surovej zeleniny.
Spoločnosť Bonduelle vám prináša na trh
sterilizovanú a mrazenú zeleninu v širokej
ponuke a každý si z nej môže vyberať podľa
vlastnej chuti a nálady.
Aj keď je zelenina chúlostivá a rýchlo
podliehajúca skaze, spoločnosť Bonduelle
sa usiluje v každom okamihu jej spracovania,
od zberu na poli až po tanier spotrebiteľa,
o zlepšovanie kvality svojej zeleniny, bez toho,
aby sa odcudzovala prírode. Kontroly sú
všadeprítomné pri zbere aj spracovaní.
Bakteriologické a chemické analýzy
umožňujú zaručiť nutričné a organoleptické
vlastnosti zeleniny a bezpečnosť výrobku.

www.bonduelle.sk
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PC-5010
Pekáreň na chlieb
Predstavuje pekáreň s veľkou rozmanitosťou programov. Pekáreň je vhodná na
prípravu a pečenie chleba v každej
domácnosti, ktorá ocení vôňu a chuť
čerstvého chleba. Veľkou výhodou
tejto pekárne je miesenie, kysnutie
a pečenie chleba v jednej nádobe.
Pekáreň na chlieb s luxusným dizajnom - skvelý doplnok do vašej
kuchyne.
Dôvody, prečo sa rozhodnúť práve
pre domácu pekáreň PC-5010:
1. Domáca pekáreň na chlieb PC-5010
Concept má celý rad výhod, vďaka ktorým vie uľahčiť život
v každej domácnosti.
2. Celý proces pečenia chleba je plne automatický, stačí vložiť
ingrediencie a zvoliť príslušný program. Miesenie, kysnutie
a pečenie prebieha v jednom prístroji.
3. Okrem pečenia rôznych druhov chleba (bezlepkový , celozrnný,
francúzsky, sladký, pšeničný, ražný) je možné pekáreň Concept
využiť taktiež na prípravu ciest na ďalšie použitie (kysnuté
koláče, rožky, múčniky), a tiež na výrobu džemov, zaváranín
a kompótov.
4. Domáca pekáreň PC-5010 vyniká i veľkou rozmanitosťou programov, a taktiež vám umožní nastaviť si aj vlastný program.
5. Pekáreň ponúka rôzne stupne prepečenia kôrky (svetlé, stredné
a tmavé) a extra rýchle pečenie.
6. Zaujímavým doplnkom sú dva druhy pečúcich foriem – hranatá
a guľatá, s nepriľnavou povrchovou úpravou a možnosťou umývania v umývačke.

7. Odložený štart domácej pekárne (až 10
hodín) vám spustí pečenie chleba celkom
automaticky. Nastaviteľný časovač a tichý
chod pekárne vám umožní pečenie chleba
cez noc.
8. Po ukončení programu sa pekáreň prepne
do režimu KEEP WARM, ktorý vám zaistí
udržiavanie teploty chleba ešte ďalších 60
minút.
9. Veľmi praktickou funkciou je rozsvietenie
vnútrajška trúby, kde zákazník môže v priebehu
pečenia sledovať stav chleba, bez toho aby otváral trúbu a tým
mu unikalo teplo zvnútra.
Technické parametre:
• Plnoautomatické pečenie
• 12 digitálnych programov vrátane vlastného
• 2 nepriľnavé vyberateľné formy: guľatá a hranatá
• Veľkosť foriem: na 750 - 900 g cestá
• 3-stupňové nastavenie prepečenia kôrky: svetlá, stredná a tmavá
• Odložený štart: až 10 hodín
• Akustická signalizácia po ukončení programu
• Režim KEEP WARM (udržiavanie teploty až 60 minút)
• Dotykový ovládací panel s LCD displejom z tvrdeného skla
• Veľké okienko s vnútorným osvetlením
• Tichý chod: na pečenie chleba cez noc
• Nádobka s odmerkou
• Luxusný dizajn
• Formy je možné umyť v umývačke
• Farba: čierna + nerez
• Rozmery: 610 x 300 x 370 mm (š x h x v)
• Príkon: 615 W
• Napätie: 230 V
ELKO Valenta Slovakia, s. r. o.
Kasárenská 396/14
911 05 Trenčín
Tel.: + 421 32 65 83 465
Fax.: + 421 32 65 83 466
E-mail: info@my-concept.sk
www.elkovalenta.sk
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Zdravé varenie v pare
Parná rúra PT-5110 Vitastyle
●

Unikátna novinka v oblasti zdravého varenia, ktorá určite
osloví nielen zástancov zdravej výživy, ale všetkých labužníkov
a stravníkov, ktorí dokážu oceniť vynikajúcu prirodzenú chuť
jedla, jeho ľahkú stráviteľnosť a hlavne zachovanie vysokých
nutričných hodnôt v pokrmoch pripravených varením v pare.

●
●
●
●
●
●

Dôvody, prečo sa rozhodnúť práve pre parnú rúru PT-5110
Vitastyle:
1. Varenie v parnej rúre PT-5110 Vitastyle predstavuje moderný
a zdravý spôsob prípravy jedla a je vynikajúcim riešením pre
toho, kto ocení znamenité výsledky tak v intenzite chuti, ako aj
v zachovaní maximálnej nutričnej hodnoty pripravených pokrmov.
2. Parná rúra je ideálnym riešením na prípravu detských pokrmov, ktoré si pri príprave v parnej rúre zachovávajú potrebné
vitamíny a minerálne látky. Príprava väčšiny jedál v parnej rúre
Vitastyle nevyžaduje použitie tuku a rôznych dochucovadiel,
takže pokrmy sú veľmi ľahko stráviteľné.
3. Použitie parnej rúry je prekvapivo všestranné. Je možné v nej
pripraviť polievky, mäso, ryby, zeleninu, vegetariánske jedlá,
knedle, ryžu, ovocie i dezerty.
4. Kúzlo parnej rúry PT-5110 Vitastyle spočíva v tom, že potraviny
varené v pare sa nelúhujú vo vode, ako pri bežnom varení
a zachovajú si tak svoju intenzívnu a prirodzenú chuť.
5. Funkčnosť parnej rúry PT5110 Vitastyle je obohatená taktiež
možnosťou kombinovať parné varenie s grilom, čím dosiahneme obľúbený chrumkavý a voňavý výsledok, bez ktorého si
niektorá jedlá nemožno predstaviť (chrumkavé kura, hranolky).
6. Ďalšou veľmi cenenou prednosťou tejto parnej rúry je rozmrazovanie. Para rozmrazuje potraviny prirodzene šetrne a pri
pomerne nízkej teplote, naviac ani pri časovo dlhšom rozmrazovaní nedochádza k vysušovaniu potravín a znižovaniu ich
šťavnatosti.
7. Varenie v parnej rúre PT 5110 Vitastyle je nielen zdravé, ale tiež
jednoduché, pohodlné a bezpečné.
8. Používajú sa bežné riady na varenie, ako do klasickej rúry
a vďaka nerezovému vyhotoveniu sa parná rúra veľmi ľahko
udržuje a čistí.
9. Nastavenie jednotlivých programov je prehľadne zobrazené na
svetelnom displeji, vrátane možnosti nastavenia denného
času, ďalej ukazovateľa času prípravy a aktuálneho stavu vody
v zásobníku.
10. Parná rúra PT5110 Vitastyle je taktiež vybavená akustickou signalizáciou, detským zámkom a bezpečnostným uzatváracím
systémom dvierok.
11. Tento moderný výrobok značky Concept nielenže spríjemní
a obohatí Vašu prácu v kuchyni, ale vďaka nemu sa predstavíte
i ako výborní hostitelia. Darujte sebe i svojim blízkym kúsok
zdravia.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Technické parametre:
Funkcie: para, gril, para+gril, rozmrazovanie
Počet programov: 22 (18 predvolených + 4 manuálne režimy)
Nastavenie teploty:
Para: 70 – 100°C
Gril: 120 – 200°C
Para: + gril: 120 – 200°C
Rozmrazovanie: 55 – 65°C
Objem: 26 l
Objem zásobníka na vodu: 1 l
Textový a grafický displej pre voľby ohrevu a automatických programov
Ukazovateľ denného času a doby prípravy pokrmov
Časovač: až 12 hodín
Pamäťová funkcia
Akustická signalizácia
Detský zámok
Bezpečnostný uzavierací systém dvierok
Nerezový varný priestor i vonkajší plášť
Príslušenstvo: 2x rošt, plech, plech na odkvapkávanie tuku
a šťavy, držiak na vyťahovanie plechu
Hmotnosť: 12,4 kg
Rozmery: 329 x 515 x 415 mm
Farba: nerez + čierna
Príkon: parnej rúry 1850 W, gril 1250 W
Napätie: 220 - 240V

ELKO Valenta Slovakia, s. r. o.
Kasárenská 396/14
911 05 Trenčín
Tel.: + 421 32 65 83 465
Fax.: + 421 32 65 83 466
E-mail: info@my-concept.sk
www.elkovalenta.sk
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“Le Veneziane” prvotriedne talianske bezlepkové
cestoviny zlatožltej farby
vyrobené zo 100% kukuričnej
múky. Pefektná chuť, vhodné na
prípravu cestovinových receptov
a príloh. Bez lepku, cholesterolu
a pridaných farbív.

Objednávky na savio@savio1.sk, tel./fax: 02/55569064, SAVIO s. r. o.
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Tradičné

servírujte

netradične

Aj tradičný syr ako parenica môže byť servírovaný netradične:
• uvoľnite svoju fantáziu a vyčarujte z nej zdravý a pestrý dezert alebo predjedlo
• jej tvar stočenej stuhy, šťavnatá pružnosť a nitková štruktúra ktorú získava parením
vynikne pri izbovej teplote,
teplote kedy sa rozvinie jej mliečna chuť
• rozkrájajte ju na plátky a roládky bude ozdobou studených mís
Ako dezert sa výborne hodí k bielym vínam ako je Ryzling vlašský s vôňou
jemných lúčnych kvetov či Muller Thurgau s jemným buketom muškátového orecha.

w w w . m i l s y. s k
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Niektoré najčastejšie otázky:
1. Na čo slúži kanvica na sójové mlieko(1) ?
Kanvica je programovateľný viacúčelový prístroj na prípravu rastlinného mlieka:
- varené sójové mlieko rôznej hustoty
- varené mlieko cícerové, ovsené, ryžové ...
- za studena pripravené mlieko z orechov alebo semien (mandľové,slnečnicové)
- za studena pripravené nápoje zo zelených vňatí (petržlen, mäta, žihľava)
2. Prečo domáce rastlinné mlieko ?
- je čerstvé a plné energie z prírody
- z málo surovín (100-200g suchých semien) možno pripraviť až 1,5l mlieka
- možno ho používať ako náhradu kravského mlieka
- vhodnou kombináciou surovín možno dosiahnuť jeho vysokú výživnú hodnotu
(napr. sója + ryža + mandle)
3. Na čo všetko môžem rastlinné mlieko použiť ?
- predovšetkým do bezlepkových obilninových kaší (kukuričná,pšenová,ovsená)
- z hustého sójového mlieka pripravujeme aj domáci probiotický jogurt
- zo sójového mlieka ďalej pripravujeme ovocný puding
- len tak na pitie - ochutené troškou medu a vanilkou
4. Na čo slúži pomalovarný hrniec ?
Pomalovarný hrniec (alebo „pomalý hrniec“) slúži na šetrnú prípravu pokrmov,
zároveň však umožňuje bezpečné varenie bez dozoru. Počas varenia tak
môžme využiť čas na iné potrebné činnosti. Pokrmy sa pri varení nepripália,
nevykypia ani nevysušia (neodparí sa žiadna tekutina).
K vareniu netreba používať ďalšie riady. Stačí lyžica, nôž a podložka.
Pomalý hrniec má nízku spotrebu elektriny, cca. 0.8-1.1kWh na jedno varenie.
5. Z čoho sa skladá pomalý hrniec ?
Pomalovarný hrniec je elektrický hrniec s vnútornou keramickou nádobou,
v ktorej sa pripravujú pokrmy. Hrniec je zakrytý sklenenou pokrievkou.
Keramická nádoba má rôznu veľkosť podľa počtu osôb. Pre 2-3 osoby stačí
objem 3.5L, pre 3-4 osoby objem 4.7L a pre 4-5 osôb objem 6.5L.
6. Aký je postup varenia v pomalom hrnci ?
Do hrnca dáme potrebné suroviny naraz (mäso, zeleninu, zemiaky, prísady ),
nastavíme stupeň varenia a hrnca si viac nevšímame. Počas nasledujúcich
hodín sa jedlo pomaly varí alebo pečie, podľa zvoleného stupňa teploty.
Pomalý hrniec má tri stupne teploty – nižší, vyšší a udržiavanie tepla. Doba
varenia je cca. od 2 hod na vyššom stupni do cca. 6 hod na nižšom stupni.
Čas a stupeň varenia sa volí podľa druhu pokrmu (polievka, mäso, obilná kaša)
a potreby, kedy chceme mať jedlo hotové. Pri použití časového spínača je
možné aj varenie v noci, pričom jedlo je hotové ráno (napr. teplá obilninová kaša).
7. Čo môžem variť v pomalovarnom hrnci ?
- polievky (zeleninová, zemiaková, boršč, šošovicová,...)
- mäsité jedlá spolu so zeleninou a zemiakmi na rôzny spôsob
- bezlepkové obilninové kaše s orieškami a ovocím pre výdatné raňajky (kukuričná, ovsená,
pšenová)
- ryžu a jedlá z nej, spolu napr. so zeleninou, hubami alebo kúskami mäsa
- rôzne zapekané pokrmy (francúzske zemiaky, zelenina so syrom, plnky)

Adresa:
Pelia, s.r.o.
MPČĽ 27
977 03 Brezno

Kontakt:
www.pelia.sk
048-611 1492
0908 917 097
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Slovak League against Hypertension
Slovenská liga proti hypertenzii

bezlepkova
Druget
215x285mm -2008.qxp
Bezlepok

6.11.2008

12:55

StrÆnka 49

bezlepkova -2008.qxp

6.11.2008

12:55

StrÆnka 50

bezlepkova -2008.qxp

6.11.2008

12:55

StrÆnka 51

bezlepkova -2008.qxp

6.11.2008

12:55

StrÆnka 52

Dukacso trade spol. s r. o.
Parková 33
821 05 Bratislava
Obchodná činnosť, prevádzka:
Kvetoslavov 178
930 41 Kvetoslavov
Email: office@dukacso.sk

Joya sójový jogurt lesné ovocie 150g

JOYA UHT sójový nápoj Calcium 1000ml

Sójový jogurt s príchuťou lesného ovocia, výrobok je
vyrobený z geneticky nemodifikovanej sóje.
Zloženie: sójový základ, voda, sójové klíčky 11%, zložka
lesného ovocia 7%, glukózovo fruktozový sirup, stabiliz:
modifikovaný škrob, citran vápenatý, E koncentrát z červenej repy, zahusť: karobová guma E 410, rast.extrakt,
regulátor, kyslosti: citr.esencia, citran sodný E331, aroma:
jog. kultury: Sc.thermophilus, Lb. bulgarcius
Ďalej v príchutiach Jahoda, Natur a Marhuľa/Broskyňa.

Zloženie: Geneticky nemodifikovaná sója, voda, sójové
bôby 9,5%, trstinový cukor, uhličitan vápenatý, morská
soľ, regulátor kyslosti: fosforečnan draselný, zahusťovadlá: guma gellan, karagen, aroma. Po otvorení
uschovajte v chladničke, spotrebujte do 3-4 dní. Min.
trvanlivosť: 210dní

Soja finesse na varenie 200ml

JOYA UHT sójový nápoj exotik 1000ml

Zloženie: Voda, slnečnicový olej, olúpaná sója (5,4%),
hroznový cukor, emulgátor: Mono a diglycerid,
nenasýtené mastné kyseliny, stabilizátory: xantan, guar
a karragen, morská soľ, antioxidant: E 306

Zloženie: Geneticky nemodifikovaná sója, voda, sójové
bôby 6,8%,trstinový cukor, ovocná šťava: pomaranč,
jablko ananás, maracuja, citron, hruška, broskyňa dextróza (hroznový cukor), mor. soľ, zahusťovadlá: guma
gellan, karagen, aroma, vitamin: A vitamin, B vitamin C
vitamin, Evitamin, aroma. Po otvorení uschovajte v chladničke, spotrebujte do 3-4 dní. Min. trvanlivosť: 210dní

Joya sójový shake brosk./marac. 250ml

JOYA UHT sójový nápoj čokoládový 1000ml

Výrobok je vyrobený z geneticky nemodifikovanej sóje
Zloženie: Sójový základ/voda,sójové klíčky7% cukor,
broskyňová zložka 7%,koncentrát z aroniovej šťavy, koncentrát z citronovej šťavy,stabilizátor,pektín E440,
aroma,jog kultúra.
Ďalej v príchuti Jahoda.

Zloženie: Geneticky nemodifikovaná sója, voda, sójové
bôby 6,8%,trstinový cukor, nízkotučné kakao 0,9%,dextróza (hroznový cukor), mor.soľ, zahusťovadlá: guma gellan,karagen, aroma, vitamin: B12, vitamin B2, vitamin E.
Po otvorení uschovajte v chladničke, spotrebujte do 3-4
dní. Min. trvanlivosť: 210dní

Joya Tofu 500g

JOYA UHT sójový nápoj vanilka 1000ml

Zloženie: voda, sójový bôb, stabilizátor: calciumsulfát

Zloženie: Geneticky nemodifikovaná sója, voda, sójové
bôby 6,8%,trstinový cukor, vanilka,dextróza (hroznový
cukor), mor.soľ, zahusťovadlá: guma gellan, karagen,
aroma, vitamin: B12, vitamin B2, vitamin E.
Po otvorení uschovajte v chladničke, spotrebujte do 3-4
dní. Min. trvanlivosť: 210dní

JOYA UHT sójový limet/jablko 1000ml

JOYA UHT sójový nápoj natur 1000ml

Zloženie: Geneticky nemodifikovaná sója, voda, sójové
bôby 6,8%, trstinový cukor, ovocná štava: limet, jablko,
dextróza (hroznový cukor), mor.soľ, zahusťovadlá: guma
gellan, karagen, aroma. Po otvorení uschovajte v chladničke, spotrebujte do 3-4 dní. Min. trvanlivosť: 210dní

Zloženie: Geneticky nemodifikovaná sója, voda, sójové
bôby 9,5%. Po otvorení uschovajte v chladničke, spotrebujte do 3-4 dní. Min. trvanlivosť: 210dní
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Bezlaktózové
mliečne
výrobky

A
TÓZ
LAKPNUTÁ
VY

Ak patríte k ľuďom trpiacim laktózovou intoleranciou, už aj na Slovensku vo
vybranej sieti obchodov máte k dispozícií bezlaktózové mlieko a bezlaktózové
mliečne výrobky. Výrobky Minus L Vám garantujú elimináciu problémov.

T Mlieko 1,5%
00 ml
/80*
dní
2 KJ/46 Kcal

Ovocný jogurt mix
(jahoda/vanilka) 3,8%
150 g
12/160*
16 dní
436 KJ/ 103 Kcal

Puding čokoládový 5%
4x125 g
6/160*
28 dní
523 KJ/ 125 Kcal

Čerstvé maslo 82%
125 g
16/160*
18 dní
058 KJ/ 744 Kcal

HT Smotana
a šlahanie 30%
00 g
7/144*
5 dní
207 KJ/ 293 Kcal

Emmentaler plátky 45%
150 g
10/160*
45 dní
1603 KJ/ 386 Kcal

Tavený syr plátky 45%
200 g
8/133*
90 dní
1174 KJ/ 283 Kcal

roh mäkký 0%
0g
/200*
dní
1 KJ/ 62 Kcal

Značku MINUSL na Slovensku
výhradne zastupuje spoločnosť
DUKACSO trade spol s r. o.

www.dukacso.sk
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www.IKEA.sk
Výrobky je možné zakúpiť v sieti obchodných domov IKEA.

°
MANDELTARTA
– Mandľová torta

ALMONDY DAIM – Mandľová torta s Daim

Mrazená. Bezlepková. 6-8 kúskov. Zloženie: krém 44%, rastlinný olej
kokosový, vaječný žĺtok, cukor, smotana, voda, maslo, modifikovaný
zemiakový škrob, zahusťovadlo (xanthan, jedlá soľ), mandle 18%,
vaječné bielko, marhuľové jadierka, kukuričný škrob, prírodný cukor,
modifikovaný maniokový škrob, sušené odtučnené mlieko, kypriaca
látka (uhličitan sodný, disfosforečnan sodný), kakaový prášok so
sníženým obsahom tuku, emulgátor (mono – a diglyceridy mastných kyselin, sójový lecitín), kyselina citrónová. Môže obsahovať
stopy arašidových orieškov. Hmotnosť: 350 g.

Mandľové korpusy s maslovým krémom (40%) a kúsky mandľovej
griláže v mliečnej čokoláde (15%). Mrazená. Bezlepková. 6-8 kúskov.
Zloženie: cukor, vaječné bielko, smotana, vaječný žĺtok, maslo(7,5%),
mandle (7%), mandľové jadrá, rastlinný tuk, prášok z podmáslia,
kakaové maslo, prášok z odstredeného mlieka, kakaová hmota,
maslový tuk, prášok zo srvátky, sladené kondenzované odstredené
mlieko, soľ, sirup, sladový cukor, emulgačný prostriedok (sójový
lecitín), výťažok z mrkvy, aróma. Výrobok môže obsahovať stopy
arašidových orieškov. Hmotnosť: 400 g.

°
TARTA
MÖRK CHOKLAD - Čokoládová torta

°
BLABÄRSKAKA
– Čučoriedková torta

Mrazená. Bezlepková. 6-8 kúskov. Zloženie: cukor, smotana, vaječné
bielko, mandle 5,8%, marhuľové jadrá, vaječný žĺtok, maslo, čokoláda 12%, kakaová hmota, emulgátor (sojový lecitín), aróma (vanillín),
sušené podmáslie, rozdrvené kakaové bôby, kakaový prášok, sušená
káva, repkový olej, soľ.
Výrobok môže obsahovať stopy arašidových orieškov.
Hmotnosť: 350 g.

Mrazená. Bezlepková. 6-8 kúskov. Zloženie: smotana, cukor,
čučoriedky 14%, bielko, voda, maslo, mlieko, mandle, jadrá marhúľ,
modifikovaný zemiakový a kukuričný škrob, glukózový sirup, želírovacia látka (guma gellan, pektín, karubín), regulátory kyslosti (kyselina
citrónová, citronan draselný, citronan vápenatý), aróma, antioxidačné činidlá (fosforečnan vápenatý, citronan sodný), emulgátory
(sojový lecitín), mliečna bielkovina, soľ, kultúra. Môže obsahovať
stopy arašidových orieškov. Hmotnosť: 400 g.
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harmónia tela a duše

A
N OV I N K l

00 m
len 7 kcal / 1

Vitalita a zdravá sviežosť
Od počiatku dejín sa ľudia usilujú o zdravie tela a duše. Pomoc našli v prírode
a bylinách ďalekých krajín, v múdrostiach
dávnych kultúr. Z nich vychádza tiež zloženie nízkokalorických nápojov NATIVA.
Tie majú blahodárne účinky na ľudský organizmus, dokážu podporiť jeho fyzickú
a psychickú vitalitu bez toho, aby ho inak
zaťažovali. Nativa aktivuje pamäť, pomáha prekonať stres a prospieva aj vašej
celkovej psychickej pohode.
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Syráreň Bel Slovensko a. s.
Lastomírska 1
071 01 Michalovce
www.bel-slovakia.sk
e-mail: informacie@groupe-bel.com

Karička črievko 100g

Kiri 100g

Karička črievko je lahodný roztierateľný tavený syr
v praktickom balení. Kvalitná receptúra zaručuje
jednoduchosť natierania a zároveň vysokú mieru
využitia pri každodennom varení. Karička črievko je
cenovo dostupný produkt, ktorý je vhodný pre
celú rodinu. Vysokým obsahom vápnika sa radí
medzi zdravé ingrediencie každodenného stravovania. Obsahuje mlieko a laktózu.

Kiri je syrová pochúťka plná tvarohu a smotany pre
malých i veľkých labužníkov. Jedinečnosť jeho
vyváženej chuti spočíva v unikátnej receptúre,
ktorá spája lahodný tvaroh a smotanu.
Kiri ponúka pre milovníkov ochutených výrobkov
aj Kiri s príchuťou šunky.
Obsahuje mlieko a laktózu.

Karička Rodinka 175g a Karička Rodinka Light 175g

Veselá krava Lahodná 125g

Karička Rodinka je roztierateľný tavený syr, určený
na konzumáciu nie len doma ,ale aj v prírode alebo
na cestách. Karička Rodinka má všetky atribúty
kvalitnej belgickej receptúry a jej ľahkú
roztierateľnosť ocení každý člen rodiny. Tento inovatívny syr v rodinnom balení nájdete aj v nízkotučnej verzii ako Karička Rodinka Light. Obsahuje
mlieko a laktózu.

Trojuholníkové porcie ľahko roztierateľnej Veselej
kravy si môžete dopriať pri výdatných raňajkách,
rýchlej desiatej alebo ako ľahkú večeru. Veselá
krava je prirodzeným zdrojom vápnika.
Obsahuje mlieko a laktózu.

Karička Fitnes 125g

Mini Babybel 4x20g

Karička Fitnes je lahodný roztierateľný tavený syr
s vysokým obsahom vápnika a mliečnych bielkovín
pri nízkom obsahu tuku. Karička Fitnes je ideálnou
pochúťkou pre všetkých, ktorí sú zástancami
zdravého životného štýlu, udržujú si líniu a snažia
sa byť vždy fit.
Obsahuje mlieko a laktózu.

Chutný, prírodný syr zabalený v špeciálnom vosku.
Je vyrobený podľa tradičných receptúr z mlieka a
mliečnych prísad. Obsahuje až 98% mlieka a 85%
odporúčanej dennej dávky vápnika.
Obsahuje mlieko a laktózu.

Michalovská tehla, Karička tehla

Leerdammer koleso, Leerdammer predbalené plátky 150g

Michalovská tehla a Karička tehla sú polotvrdé zrejúce plnotučné syry, ktoré sa vyznačujú vysokým
obsahom bielkovín a vápnika. Vysoká kvalita syrov
zaručuje široké možnosti využitia v každej kuchyni.
Obsahuje mlieko a laktózu.

Leerdammer je polotvrdý vysoko kvalitný 100% prírodný syr typu Maasdam. Jeho lahodne aromatická,
a jemne oriešková príchuť si získala srdcia milovníkov
ementálu, ale aj tých, ktorým sa ementál zdá byť až
príliš horký, nakoľko tento syr vyniká svojou príjemne sladkou chuťou. Leerdammer je dostupný
v niekoľkých atraktívnych baleniach, zahŕňajúc koleso
a predbalené plátky. Obsahuje mlieko a laktózu.

Karička Fitnes tehla
Karička Fitnes tehla je moderný a atraktívny syr
s výbornou chuťou. Jeho využiteľnosť je veľmi
rôznorodá. Je vynikajúcou súčasťou studenej
kuchyne, vhodná na prípravu obložených mís
alebo šalátov. Obsahuje len 9% tuku a až 119%
odporúčanej dennej dávky vápnika.
Obsahuje mlieko a laktózu.
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Domáca pekáreň

JEDINÁ PEKÁREŇ, ktorá Vám
upečie 4 CHRUMKAVÉ BAGETY
alebo KLASICKÝ BOCHNÍK CHLEBA
Moulinex vychádza v ústrety potrebám rodiny a prináša revolučný
Home Bread Baguette, prvú pekáreň, v ktorej si sami upečiete chrumkavé a lahodné domáce bagety.

Pripravte, vytvarujte a upečte si svoje vlastné bagety!
Home Bread Bagette od Moulinexu obsahuje dokonalé pekárenské vybavenie:
špeciálny program na pečenie
narezávačka pre vytvorenie zárezov v bagetách
mašlovačka pre zlatú farbu
dva pekáčiky s nepriľnavým povrchom na štyri bagety
ilustrovaný návod s presnými informáciami, ako pracovať s cestom a vytvarovať bagety

Upečte si bagety – krok za krokom
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Veľký bochník chleba
Upečte si všetky druhy bochníkov akejkoľvek veľkosti – od 750 do 1500 gramov

Ďalšie nápady pre ešte lepšie pečenie
37 medzinárodných a 7 domácich receptov na bagety a chutný
chlieb: bagety plnené kyslou kapustou, bylinkový chlieb, sedliacke
bagety, briošky a dokonca aj cesto na lángoše.

Technické parametre:
• Nastavenie hmotnosti: 750g, 1kg alebo 1.5kg
• Nastavenie pečenia podľa farby: svetlá,
stredne hnedá, tmavá
• 14 programov na pečenie
• Funkcia oneskoreného štartu, aby ste si vychutnali čerstvo upečený chlieb, alebo briošku k raňajkám
• Veľký sklenený priezor pre možnosť sledovania
priebehu pečenia
• Pečiaca nádoba a plechy s nepriľnavým
povrchom
• Kniha s receptami, odmerka a lyžička
na ingrediencie

Nápad na recept

Hrozienkové pečivo
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Ak použijete čerstvé droždie, vynásobte uvedené množstvo sušeného
droždia troma. Vložte ingrediencie /suroviny/ do nádoby na pečenie
v tomto poradí: voda, cukor, soľ. Potom pridajte obidva druhy múky
a sušené droždie. Vložte nádobu do pekárne. Zvoľte program 9
a stlačte tlačidlo „on/off“.
Po prvom pípnutí pridajte do cesta hrozienka. Po druhom pípnutí
otvorte pekáreň a vyberte cesto. Rozdeľte ho na 4 časti
a vytvarujte z nich bagety, ktoré následne obaľte v múke.
Vložte ich do špeciálnych bagetových pekáčikov a urobte
v nich niekoľko zárezov. Opäť stlačte tlačidlo „on/off.

www.moulinex.sk
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LINEA Slovensko spol. s r.o.
Dolný Šianec 1
911 01 Trenčín
e-mail: hello@lineaslovensko.sk

HELLO 100% Pomarančová šťava 1L
HELLO 100% Pomarančová šťava z koncentrátu v balení Tetra Prisma 1L. Pasterizovaná, bez prídavku cukru a konzervačných látok. Predstavuje významný zdroj
prírodného vitamínu C.

100% Jablčná šťava 1L
100% Mrkva, pom., jablko 1L
100% Ružový grapefruit 1L
100% Ananás 1L
100% Paradajka 1L

HELLO Hruška 1L
Príjemný, sladko chutnajúci nektár, vyznačujúci sa vysokým obsahom prírodnej
vlákniny. Spolu s vysokým obsahom prírodnej vlákniny a minerálov doporučujeme pri
rôznych diétach. Ovocný podiel 50%.

HELLO Multivitamín 1L
HELLO Broskyňa 1L
HELLO Marhuľa 1L
HELLO Višňa 1L
HELLO Jahoda 1L

HELLO Včielka Maja Jahodová 190g
Ovocné presnidávky s obľúbenou Včielkou
Majou sú tým najlepším pre našich najmenších. Z kvalitného ovocia a v najmodernejšej prevádzke sú teraz vyrábané so
značkou Klasa.

HELLO Včielka Maja Jahod.. 190g
HELLO Včielka Maja Brosk. 190g
HELLO Včielka Maja Marhuľ.190g

HELLO Včielka Maja Lesná jahoda 250ml
HELLO Včielka Maja sú prírodné ovocné
nápoje. Prírodné zdroje tekutín, ktoré zdravo zaženú smäd. S ovocným podielom
12,5 % naviac dodajú telu minerály a vitamín C.

HELLO Včielka Maja Pomar. 250ml
HELLO Včielka Maja Jablko 250ml
HELLO Včielka Maja Broskyňa 250ml
HELLO Multivitamin 250 ml

HELLO Drink Multivitamín 1L

HELLO nápoj. koncetr. Jugo oranž 0,7L

Kvalitný nesýtený ovocný nápoj obsahujúci
12,5 % ovocnej šťavy z 10 druhov ovocia
a naviac zmes 10 druhov vitamínov.

Nápojový koncentrát s ovocnou príchuťou
bez umelých aróm a farbív s osviežujúcou
plnou chuťou. Najpredávanejšie z ponuky.
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umenie žiē...
Bezlepkové produkty
– produkty vhodné pre celiatikov
Lepok, alebo glutén, je bielkovina, ktorá je obsadená vo väčšine druhov obilnín.
Pre väčšinu ľudí je lepok celkom neškodný. Je ale dosť ľudí, ktorí trpia neznášanlivosťou lepku, alebo celiakiou.
Spoločnosť ZEDNÍČEK a.s. ponúka vo svojom sortimente i bezlepkové produkty.
Ich chuť ani v najmenšom nezaostáva za potravinami s obsahom lepku.
Svoje produkty dodáva spoločnosť ZEDNÍČEK a.s. predovšetkým do obchodných
reťazcov. Medzi hlavných partnerov patrí Ahold, Billa, COOP, Kaufland a Tesco.

ZEDNÍČEK a.s.
OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ ZEDNÍČEK SLOVAKIA, s. r. o.
Hraničná 18, 821 05 Bratislava
tel.: +421 2 3210 1610
e-mail: obchod.slovensko@zednicek.cz
zelená linka: 0800 042 025

Aktuálny zoznam bezlepkových produktov spoločnosti ZEDNÍČEK a.s. nájdete na

www.zednicek.cz
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Chcete byť stále zdraví? • Chcete byť vitálni a svieži?

Tak vyskúšajte

Elixír veʶnej mladosti!

Zázrakov je v prírode nesmierne veľa, len sa na ne zadívať a potom ich
využiť. Platí to tiež o hlive ustricovitej. Táto drevokazná huba bola donedávna považovaná len za akúsi lahôdku, ale lekárske výzkumy ukázali,
že v nej je ešte niečo oveľa vzácnejšie: je nesmierne liečivá.

HLIVA USTRICOVITÁ V ZAHRANIČÍ
 V Číne sa podáva hliva ustricovitá k posilneniu žíl a ukľudneniu šliach a veľmi
užitočnou je pri liečbe lumbága, strnulosti šliach a strnulosti končatín.
 Japonskí vedci sa sústredili na protinádorové účinky hlivy ustricovitej a podarilo sa im s vodným extraktom hlivy redukovať bujnenie rôznych nádorov.
 Ruskí vedci zase izolovali z hlivy ustricovitej skvelé antibiotikum.

HLIVA USTRICOVITÁ POMÁHA
Korunný cukor
kandizovaný hnedý

presvedčí Vás svojou originalitou
Vyznačuje sa extra veľkými originálnymi kryštálmi, ktoré sú výborným sladidlom
do čaju, kávy, punčov, grogov a najrôznejších druhov miešaných nápojov.
Svoju žlto-hnedú farbu a veľmi jemnú chuť získava zo skaramelizovaného cukru.

DEMERARA

100 % prírodný hubový prípravok v kapsuliach bez prímesí pomáha:
z zvyšovať obranyschopnosť organizmu
z znižovať poruchy metabolizmu cukru a tuku
z zmierňovať chronické infekcie, zápaly a únavu
z zmierňovať strnulosť šliach a končatín
z odstraňovať bradavice vírusového pôvodu
z regulovať peristaltiku čriev
z pri úprave krvného tlaku
z pri alergii, strese a záťaži organizmu
z pri fungovaniu cievneho systému
z zpomaľovať proces starnutia

HLIVA V KAPSULIACH

Korunný hnedý trstinový cukor kockový
– je charakteristický svojou karamelovou príchuťou a jemným sladom
so štipkou škorice
– je vhodný do horúcich nápojov ako sú káva, čaj, punč či kokteil
– nápoju dodá výnimočnú exotickú príchuť
Špeciálne druhy cukrov distribuuje spoločnosť Slovenské cukrovary
a nájdete ich vo vybraných predajniach sietí Tesco a COOP Jednota.

Dnes si už možete v lekárňach zakúpiť 100 % čistú sušenú hlivu ustricovitú aj
s hubovou vlákninou bez akýchkoľvek prímesi vo forme kapsulí, ktoré sú najlepšie
z hľadiska využitia všetkých látok obsahujúcich v hlive. Nejde len o výťažok betaglukanu, ani o tabletky, kde sa musia používať
Berte si hlivu ako prevenciu. Možno
prídavné látky. Pri konkrétnych
vám už teraz pomôže vyliečiť začiochoreniach ale aj v prípade
najúce ochorenie, ktoré by vám po
preventívneho užívania hlivy
určitom čase mohlo spôsobiť veľké
je optimálne využiť 3 krabičky.
nepríjemnosti.
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Výživový doplnok

Balenie: 50/180 kapsúl

ÁRŇACH NA CELOM Ú
ZEMÍ
SR

ŽIADA A PREDAJŇACH

VYVINULA a VYRÁBA:

TEREZIA COMPANY
Tel./Fax: +420 261 221 277
e-mail: vegi@vegi.cz
www.hlivaustricna.cz

cukor_105x285.indd 1

HLIVA11:40:21
105x285PM
SK.indd 1
9/16/08

He

Objednávky na dobierku na tel. čísle: 0907 759 361

KUPÓN

9/24/08 6:32:46 PM
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B. M. Kávoviny, spol. s r. o.
Bratislavská cesta 807/10
926 01 Sereď, Slovenská republika
tel.: 031 789 49 01, fax.: 031 789 49 05
sekretgr@bmkavoviny.sk
www.kavoviny.sk

Arizonky Ryžové 60g

Ryžové Burizony 70g

Klasický ochutený výrobok z ryže, vyrábaný
podľa tradičného výrobného postupu
a osvedčenej receptúry,
vhodný ako
výživový doplnok a cukrovinka. Je zdrojom
vlákniny. Neobsahuje syntetické farbivá
a lepok.

Klasický neochutený expandovaný výrobok
z ryže. Je zdrojom vlákniny a je vhodný ako
súčasť racionálnej a zdravej výživy. Bez
obsahu prídavných látok a lepku.

Arizonky Ryžové s vanilkovou príchuťou 60g

Karamelové Burizony 150 g

Ľahko stráviteľná sladká expandovaná ryža
s príchuťou vanilky. Je vhodná ako výživový
doplnok a cukrovinka.
Je zdrojom vlákniny. Neobsahuje lepok.

Karamelovú pochúťku z ryžových burizonov
tvorí kombinácia racionálnej výživy burizonov a typickej chuti pravého karamelu
a mlieka.
Alergény: mlieko

Arizonky Ryžové s čokoládovou príchuťou 60g

Karamelové Burizony 50 g

Ľahko stráviteľná sladká expandovaná ryža
s príchuťou čokolády. Je vhodná ako
výživový doplnok a cukrovinka.
Je zdrojom vlákniny. Neobsahuje syntetické
farbivá a lepok.

Karamelovú pochúťku z ryžových burizonov
tvorí kombinácia racionálnej výživy burizonov a typickej chuti pravého karamelu
a mlieka.
Alergény: mlieko
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Želé

Chutné a zdraviu prospešné sladké potešenie

Tasinea

For You

Agar Jelly

Rozmanité želé tvary
s ovocnou príchuťou

Pektínové želé rezy
s malinovou príchuťou

Na výrobu sa používajú prírodné farbivá ako
chlorofhyllin – prírodné zelené farbivo, ktoré
pôsobí proti mutácii génov a má antioxidačný
účinok a curcumin – kurkuma – prírodné žlté
farbivo s antioxidačným účinkom.

Pektín je komplex polysacharidov zo šupky
a vnútra citrusových plodov, ktorý na seba viaže
ťažké kovy a odstraňuje ich z tela. Znižuje
hladinu cholesterolu v krvi a spolupôsobí v boji
proti ateroskleróze. Brzdí rozvoj škodlivých organizmov.

Vyrobené z červených morských
rias, Agarové želé rezy s prírodnou
ovocnou príchuťou

www.deva-sk.eu

Nazýva sa aj prírodná želatína, pôsobí blahodárne na tráviaci trakt.
Obsahuje jód, železo, vápnik, fosfor a malé
množstvo vitamínov A, B, C, D, K.
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Váhala a spol. s r.o.
Hustopeče nad Bečvou 97
753 66 Hustopeče nad Bečvou
www.vahala.cz
tel. : +420 581 698 128
fax.: +420 581 698 127

Párky so syrom

Váhalova slanina

- párky s kúskami tvrdého syra, ktorý v kombinácii s jemným, harmonicky koreneným
mäsom vytvorí nezameniteľnú chuť
- chutia dospelým aj deťom
- neobsahujú lepok

- do zlatista zaúdená, bez kože, bez chrupaviek, s jemnou chuťou po údení
- ocenenie za kvalitu „Zlatá Salima 2006“
- výrobok je ocenený značkou kvality
„KLASA“
- neobsahuje lepok

Bambini párky - šúpacie

Richtárová pochúťka

- jemné párky pre deti, mierne korenené,
mierne solené, príjemné na zahryznutie i
pre drobné detské zúbky
- s morskou soľou
- s prídavkom zdraviu prospešných Omega 3
kyselín
- neobsahujú lepok

- kúsky bravčového mäsa a zeleniny v jemnej
mäsovej spojke obalené tenkým plátkom
chudého bôčika spolu tvoria chutnú, harmonicky korenenú lahôdku
- výrobok je ocenený značkou kvality
„KLASA“
- neobsahuje lepok

Originál Váhalova šunka - výberová

Sendvičový nárez so syrom

- šunka so správnym pomerom svaloviny a
tuku
- jemne zaúdená, zlatistej farby s tenkým
plátkom kože na povrchu
- výrobok je ocenený značkou kvality
„KLASA“
- neobsahuje lepok

- rafinované, jemne mleté mäso s aromatickou príchuťou syra, výborne chutí s čerstvým pečivom, na hrianke alebo v trojobale
ako rezeň. U zákazníkov je obľúbený vďaka
svojej jemnej syrovej chuti
- neobsahuje lepok

Váhalova paštéta

Plnené morčacie prsia

- pripravuje sa podľa tradičnej receptúry zakladateľa firmy - pána Roberta Váhaly a zároveň je ukážkou moderných životných trendov. Jedná sa o hrubozrnnú paštétu s kúskami bravčovej pečene a mäsa. Ľahko obohatí
Váš každodenný aj sviatočný stôl.
- ocenená značkou kvality „KLASA“
- neobsahuje lepok

- Špecialita plná vôní a farieb ! Jemné morčacie mäso tvarované do oblúka, plnené kockami bravčovej šunky s kúskami zeleniny
v aspiku
- netradičný tvarom, netradičný chuťou
- výrobok je ocenený značkou kvality „KLASA“
- neobsahuje lepok

Pečená šunka - výberová

Sissi šunka – štandard (veľmi jemná šunka)

- získala svoju zlatistú farbu pri pečení v peciach
- na povrchu je dozdobená rascou, ktorá tiež
šunke dáva typickú a príjemnú ľahkú chuť
- v roku 2008 získal výrobok ocenenie za kvalitu Zlatá Salima 2008
- neobsahuje lepok

- vyrobená zo zvlášť vybranej najkvalitnejšej
časti bravčového stehna a dochutená špeciálnou koreniacou zmesou bez alergénov
- s morskou soľou
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Probiotiká
- prospešné baktérie nikdy neuškodia
Probiotiká obsahujú živé mikroorganizmy vyznačujúce sa prítomnosťou metabolizmu mliečneho kvasenia, degradáciou mnohých zložiek potravy a inými zdraviu
prospešnými vlastnosťami, vrátane zlepšenia prestupnosti čreva pre prospešné
dietetické zložky, potlačeniu nežiadúcej mikroflóry a priaznivého ovplyvnenia
celkového imunitného systému. Dlhotrvajúca nerovnováha mikrobiálneho osídlenia
čreva sa prejavuje typickými klinickými znakmi celiakie – chronickými hnačkami,
nedostatočným trávením prijatej potravy a nepravidelnou stolicou. Celiatikom môžu
probiotiká pomôcť niekoľkými mechanizmami, ktorými na organizmus človeka
pôsobia.

Správna činnosť čreva
Činnosť čreva a jeho správne fungovanie ovplyvňujú aj
jeho prirodzení obyvatelia - fyziologická črevná mikroflóra.
Jej rovnováha je pre správne trávenie dôležitá. Zistilo sa, že
celiatici majú iné zloženie črevnej mikroflóry, ako zdraví jedinci. Pre zdravé deti bol typický Lactobacillus casei, taktiež
mali širšie zastúpenie bifidobaktérií vo fekálnej mikroflóre
v porovnaní s postihnutými deťmi. Zatiaľ nie je známe, či
zmena v zastúpení jednotlivých črevných bakteriálnych
druhov je jednou z príčin alebo následkom ochorenia.
Lepšie poznanie mikrobiálného zloženia pacientov s celiakiou by mohlo pomôcť pri hľadaní správneho použitia
probiotík u chorých ľudí.
Nedostatočné trávenie a neznášanlivosť iných potravín
U mnohých celiatických pacientov sa objavuje aj
neznášanlivosť ďalších potravín, najčastejšie mlieka, vajec,
kvasníc, húb, sóje. Obmedzenou stravou sa organizmus
ochudobňuje o niektoré vitamíny a minerálne látky.
Poruchy vstrebávania živín a ich spracovania majú za následok chudnutie, celkovú slabosť u detí, pomalý rast a neprospievanie, v dospelosti poruchy krvotvorby, poruchy
tvorby a výživy kostného tkaniva. Probiotiká modulujú priepustnosť sliznice tenkého čreva aj u zdravých jedincov a u
celiatikov môže byť prospešným každé zlepšenie poruchy
pohyblivosti čreva a jeho dilatácie spojenej so zvýšenou
malabsorpciou.
Čiastočná degradácia lepku
Hoci najlepšou a (zatiaľ) jedinou známou liečbou celiakie
je doživotná eliminácia gluténu (gliadínu) v strave, vyhýbať
sa lepku nie je také jednoduché, pretože jeho stopové

množstvá sa môžu nachádzať aj v potravinách, kde ich celiatici vôbec nečakajú. Mnohé probiotické baktérie (najmä
laktobacily) sa vyznačujú prítomnosťou exogénnej proteolytickej aktivity – t.z., že sú schopné do okolitého prostredia produkovať enzýmy schopné degradovať proteíny (vrátane gluténu – lepku), čím sa menia na predtrávené, nealergické a tolerované zložky potravy. Hoci je táto aktivita
obmedzená, pomôcť môže hlavne pri nízkych množstvách
lepku v potravinách.
Zdroje probiotík
Vhodným zdrojom probiotík sú probiotické výživové
doplnky, ktoré (na rozdiel od potravín) obsahujú deklarované množstvo prospešných mikroorganizmov. Napríklad
PROBIO-FIX obsahuje v každej kapsule 4 mld probiotických
baktérií Lactobacillus acidophilus (LA-5) a Bifidobacterium
lactis (BB-12). Veľkou výhodou je, že vďaka modernej technológii spracovania nie je potrebné PROBIO-FIX uchovávať
v chlade. Lyofilizované probiotické baktérie sú chránené
polysacharidovou matricou, a aktivujú sa až v čreve, ktoré
dočasne kolonizujú a svojou prítomnosťou priaznivo pôsobia na organizmus konzumenta. Probiotické kmene LA-5
a BB-12 patria medzi najpoužívanejšie a najviac preštudované probiotiká a ich pozitívny účinok sa potvrdil v mnohých klinických štúdiách.
Probiotiká majú v doplnkovej liečbe celiakie svoje miesto.
Ich dlhodobým užívaním je možné dosiahnuť také zloženie
črevnej mikroflóry, vďaka ktorému sa zmierňujú klinické
prejavy ochorenia a mnohým pacientom prinášajú (aspoň)
čiastočnú úľavu. Probiotiká však len zmierňujú príznaky
ochorenia, neliečia!
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Vieme, že vám pomôžeme
Je klinicky dokázané, že probiotické kmene LA-5 a BB-12 sú schopné
priaznivo ovplyvniť zdravotný stav pacienta.

2-zložkový

probiotický výživový doplnok
s obsahom 12 miliárd živých probiotických
baktérií v maximálnej dennej dávke.
Odporúča sa užívať preventívne 1 kapsulu denne pri podpore správneho
fungovania črevnej mikroflóry, 2 až 3 kapsuly denne pri zdravotných problémoch.

• Vďaka špeciálnej technológii nie je potrebné uchovávať v chladničke.
• Účinok potvrdený desiatkami klinických štúdií (prehľad klinických štúdií
a viac informacií nájdete na internetovej stránke www.probiofix.sk).

• Pre chronických pacientov možnosť kúpiť cenovo výhodnejšie
balenie až 60 kapsúl.
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1. NA CHRÍPKU A NACHLADNUTIE
Modafen ®
Moderný a silný prípravok, ktorý vám vďaka
účinnej kombinácii dvoch liečív pomôže
odstrániť nepríjemné príznaky chrípky, znižuje
horúčku, tlmí bolesti svalov, kĺbov, chrbta aj
hlavy, zmierňuje nepríjemný pocit zaľahnutia
uší pri nádche, znižuje opuch nosnej sliznice
a uľahčuje tak dýchanie nosom.

Paralen® plus
Kombinovaný prípravok proti všetkým
príznakom nachladnutia. Paralen plus obsahuje
paracetamol, ktorý znižuje teplotu a pôsobí
proti bolesti, pseudoefedrin odstraňuje opuch
nosnej sliznice a tým pri nádche uľahčuje
dýchanie nosom, dextromethorfan potláča
suchý kašeľ. Táto trojkombinácia Vám pomôže
efektívne a komplexne odstrániť príznaky
nachladnutia a chrípky.

2. PROTI BOLESTI
Ibalgin® „Kompletná sada proti bolesti“
Ibalgin® – tablety pre rýchlu úľavu od bolesti.
Ibalgin® gél a krém – pre ešte väčšiu úľavu pri
bolestiach chrbta, svalov a kĺbov.

3. MULTIVITAMÍNY
CALIBRUM® „Vitaminy pre Vás“
CALIBRUM® proﬁ – prvý multivitamín vyvinutý na
podporu dlhodobej výkonnosti.
CALIBRUM® s Activinom – pre Vašu každodennú
aktivitu a imunitu, nielen v čase chrípok a nachladnutia.
CALIBRUM®50 plus – so ženšenom a gingko bilobou
pre Vašu vitalitu a pamať.
CALIBRUM® babyplan a CALIBRUM® mami
– unikátna starostlivosť o tehotné ženy (v období
plánovania tehotenstva, tehotné a dojčiace matky).

Calibrum®, Celaskon® limetka a Celaskon® long effect sú doplnky stravy. Ibalgin® gel a Ibalgin® krém sú lieky na
vonkajšie použitie. Ostatné produkty sú lieky na vnútorné použitie. Pozorne čítajte príbalovú informáciu. Správne použitie
lieku a prípadné nežiaduce účinky konzultujte so svojím lekárom alebo lekárnikom.
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„Ako na bežné typy
ochorení bezlepkovo“
4. VITAMÍN C
Celaskon® „Hviezda v čase chrípky a nachladnutia“
Tablety 100 mg alebo 250 mg – nejpredávanějšia
tabletová forma vitamínu C.
Celaskon® limetka – nová svieža príchuť limetky vo
forme žuvacích tabliet.
Celaskon® 500 mg červený pomaranč alebo
mandarínka – rozpustná forma Celaskonu® s chuťou
červeného pomaranča, ľahko vstrebateľná forma
osviežujúceho a chutného nápoja.
Celaskon® long eﬀect – kapsuly s predĺženým
účinkom.

5. NA HNAČKU
Endiex® „Nová generácia liekov
proti hnačke na Slovensku“
Lieči nielen príznaky ale aj príčinu.
Nepoškodzuje prirodzenú črevnú
mikroﬂóru. Je vhodný aj pre deti
od 6 rokov. Veľmi účinný liek
na cestovateľskú hnačku vďaka
širokému spektru pôsobenia.

6. PRI PÁLENÍ ZÁHY
Acix®
Žuvacie
tablety,
ktoré
sa rýchlo rozpúšťajú .
Účinkujú do niekoľkých
minút a naviac dlhodobo.
So sviežou chuťou mäty
piepornej. Svojim zložením
výrazne obmedzuje vznik
zápchy alebo hnačky.

Zentiva, a.s.
Westend Tower
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava 4

tel.: 02/593 16 013-6
fax: 02/593 16 002
www.zentiva.sk

Zentiva, a.s.
Nitrianska 100
920 27 Hlohovec

ZEN-02-01 10-07-SK
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Prečo potrebujeme enzýmy
Už v dávnych časoch ľudia používali na liečenie rán, zápalov a vredov dužinu
a šťavu z ovocia bohatého na enzýmy, napríklad fígy, papáju, ananás, alebo čerstvé časti niektorých orgánov obetných zvierat, ktoré tiež obsahujú veľa enzýmov, hoci ešte nevedeli, čo sú enzýmy, ani to, že práve oni prispievajú k liečeniu.
Význam biokatalyzátorov v organizme
Enzýmy sú látky bielkovinovej povahy, ktoré sa nachádzajú
v každom živom organizme. Umožňujú, zrýchľujú a riadia biochemické reakcie, ktoré v našom tele prebiehajú, preto sa tiež
nazývajú biokatalyzátory. Súhra jednotlivých reakcií zabezpečuje
nepredstaviteľne zložité životné pochody. Vďaka enzýmom sa
môže v organizme uskutočniť za jednu sekundu tisíce chemických
reakcií. Bez nich by sa zastavil život. Naša imunitná sústava by bola
bez enzýmov neúčinná. Zapájajú sa do boja proti choroboplodným zárodkom. Pomáhajú pri zneškodňovaní odpadových látok
v organizme. Musíme ich mať však dosť. Pri nedostatku enzýmov
môže dôjsť k oslabeniu príslušných reakcií.

takmer každej choroby. Využívajú sa ako podporná liečba pri
zdolávaní ochorení v oblasti imunológie, urológie, gynekológie či
dokonca stomatológie. Pomáhajú pri liečbe rôznych poranení,
opuchov, zlomenín, komplikácií chirurgických zákrokov, či pri
chorobách dýchacích ciest. V onkológii sa využívajú na znižovanie
nežiaducich účinkov chemoterapie.
Veľkým prínosom spomínanej liečby je to, že enzýmy, využívané
v systémovej enzýmoterapii, nepotláčajú zápal tak ako klasické
protizápalové lieky, ale "optimalizujú" jeho priebeh v organizme
tak, aby prebiehal rýchlo a pre organizmus čo najlepším spôsobom. Enzýmy totiž dokážu štiepiť škodlivé látky, ktoré sú prítomné pri zápale, a pomáhajú ich odstraňovať. Upravujú prekrvenie
postihnutého tkaniva a tak umožňujú jeho zásobovania živinami
Otec elixíru mladosti
a kyslíkom. Tým sa tiež zrýchľuje hojenie rán po úrazoch a skracuVedecký záujem medicíny o enzýmy vzbudil pred vyše pol- je pooperačné liečenie. Navyše, enzýmy pomáhajú aj pri bakteriálstoročím prof. Max Wolf. Osud ho zavial z Viedne do Ameriky, kde nych zápaloch, ktoré treba liečiť antibiotikami. Uľahčujú totiž
vyštudoval a stal sa uznávaným lekárom. Zaujímal sa o bielkovi- prienik antibiotík do tkaniva a tým zvyšujú ich účinok. Preto je
nové molekuly, ktoré pôsobia ako biologické katalyzátory - skúmal výhodné užívanie enzýmov spolu s antibiotikami.
enzýmy a ich využitie v praxi. Sledoval najmä súvislosť medzi proVýhodou týchto prípravkov je aj to, že sú vhodné
cesom starnutia a enzýmami. V mnohých svojich štúdiách dokapre všetky vekové skupiny a nevyskytujú sa pri nich
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od iných prípravkov, predovšetkým potravinových doplnkov,
Aj Max Wolf sa riadil odporúčaniami, ktoré dával
obsahujúcich enzýmy. Tieto na rozdiel od liekov nemusia pre uveiným: zomrel vo veku 91 rokov.
denie na trh preukázať klinickú účinnosť. Prípravok posilňuje
zníženú obranyschopnosť organizmu a výrazne skracuje čas hojeVyužitie enzýmov v medicíne
nia, urýchľuje vstrebávanie opuchov, krvných výronov a podliatin.
V medicínskej praxi sa stále viac využíva systémová enzýmoter- Obvyklý čas hojenia skracuje až takmer o polovicu! Širokospekapia, ktorej základy položil prof. Max Wolf. Predstavuje liečebný trálne použite Wobenzymu, výborné výsledky v praxi a čoraz
postup, pri ktorom sa chorým podávajú vysoké dávky cielene väčšia podpora zo strany laickej i odbornej verejnosti je dôkazom,
zostavených kombinácií hydrolytických enzýmov zo zvieracích že podporná liečba pomocou systémovej enzýmoterapie nielen
pankreasov a niektorých druhov ovocia, najmä ananásu a papáje. v oblasti imunológie, ale aj v chirurgii, športovej medicíne, gyPrípravky systémovej enzýmoterapie komplexne pôsobia na orga- nekológii či lymfológii má rozširujúce sa tendencie a čo je
nizmus a priaznivo ovplyvňujú zápalové reakcie, ktoré sú prejavom najdôležitejšie - pozitívny dopad na pacientov.

Dospelí: 3x5 drg.
Deti: 1 drg. / 6 kg
hmotnosti / deň

Dospelí: 3x5 drg.
Deti: 1 drg. / 6 kg
hmotnosti / deň
Užívať po dobu aspoň
5-6 mesiacov, obvykle ako
súčasť komplexnej liečby.

Užívať najmenej po dobu
3-4 týždňov.

Užívať najmenej po dobu
5-6 týždňov.

Skrátenie rannej stuhlosti, zlepšenie
hybnosti, zmiernenie bolestí pri
pohybe i v kľude, obmedzenie prejavov
zápalu.

Priaznivé ovplyvnenie zápalového
procesu, zmiernenie bolestí a opuchov,
zlepšenie hybnosti.

Urýchlenie vstrebávania opuchov.
Zamedzenie opuchov po záťaži.
Zmiernenie bolestí, pocitu ťažkých nôh.
Zlepšenie tekutosti krvi a mikrocirkulácie.

Podporná liečba zahrňujúca:
- urýchlenie hojenia zápalov a opuchov.
- zlepšenie tekutosti krvi a mikrocirkulácie.

Podpora procesu hojenia zápalu
a posilnenie zníženej obranyschopnosti organizmu.
Zmiernenie opuchu slizníc.
Zvýšenie účinnosti antibiotík.

ÚČINOK

MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Prúhonice, Česká republika, P.O. Box 19, 971 01 Prievidza
Konzultácie na: +421 911 723 175, www.mucos.cz, www.wobenzym.sk

Z textu tejto brožúry nesmie vzniknúť dojem, že vždy postačí užívať iba Wobenzym. Ten je často používaný ako súčasť
komplexnej liečby, spoločne s inými liekmi a postupmi, či ako podporná liečba. Liečbu detí je nutné konzultovať s lekárom.

(zápalové ochorenie kĺbov s podielom autoimunitnej reakcie)

Reumatoidná artritída

zápal Achillovej šľachy,
„zamrznuté rameno“)

Reumatizmus mäkkých
tkanív (tenisový lakeť,

Artróza

Dospelí: 3x6 drg.

Užívať minimálne po dobu
5-6 týždňov.

Dospelí: 3x10
až 3x5 drg.

Potrombotický syndróm

(stav po upchatí žily krvnou
zrazeninou)

Užívať aspoň po dobu
2-3 týždňov.

Dospelí: 3x7
až 3x5 drg

Užívať do odoznenia
klinických príznakov.
S ústupom ťažkostí je možné
postupne znižovať na dávku
3x3 drg. denne.

DOBA LIEČBY

Zápaly povrchových žíl

Zápaly v oblasti tráviaceho
traktu, zápaly kože,
iné zápay

Zápaly pohlavných orgánov

Zápaly horných a dolných
Dospelí: 3x5 drg.
dýchacích ciest, uší, hlasiviek Deti: 1 drg. / 6 kg
hmotnosti / deň
Zápaly močových ciest

DÁVKOVANIE

Úvodnú dávku užívať 1-10 dní,
po odoznení akútneho stavu
postupne znižovať na 3x5 až
3x3 drg., užívať až do úplného
odoznenia príznakov.

Dospelí: zahájenie liečby 3x5
až 3x10 drg.
Deti: 1 drg. / 6 kg
hmotnosti / deň.

Niektoré pooperačné stavy
v chirurgii

Dospelí: zahájenie liečby 2x10
alebo 3x7 drg., neskôr 3x5 až
3x3 drg.
V tejto indikácii je vždy potrebné poradiť sa s lekárom!

Zmiernenie bolestivosti.

Urýchlenie vstrebávania
opuchov, krvných podliatin
a výronov.
Skrátenie doby hojenia.

Urýchlenie vstrebávania
opuchov a krvných podliatin
a výronov. Skrátenie doby
hojenia.

Úvodnú dávku užívať
Zlepšenie priechodnosti
minimálne 4-5 týždňov, ďalej lymfatických ciev, vstrebávanie
podľa výsledkov liečby a
lymfatického opuchu.
doporučenia lekára. Liečba by
mala byť dlhodobá.

Liek k vnútornému užitiu
z prírodných zdrojov.

Wobenzym je nutné užívať nalačno v dostatočnom odstupe od jedla - to znamená aspoň 1/2 hodiny pred jedlom a najmenej
2 hodiny po poslednom predchádzajúcom jedle. Nerozhryzené tablety je potrebné výdatne zapiť 200 ml tekutiny (voda, čaj,
minerálka). Nesprávne užívanie znižuje účinok lieku.
Kupujte vhodnú veľkosť balenia podľa predpokladanej doby užívania: balenie po 40 dražé pre krátkodobé užívanie pre deti a
do príručnej lekárničky na cesty, po 200 dražé pre liečbu trvajúcu 2-3 týždne, balenie po 800 dražé pre dlhotrvajúce užívanie
a ako rodinné balenie.

Ako Wobenzym správne užívať a aké balenie kúpiť ?

Lymfedémy
(opuchy spôsobené
hromadením miazgy)

Fibrocystická mastopatia
Dospelí: 2x10 drg. Liečbu za- Najmenej po dobu 6 týždňov.
(chronické ochorenie prsníka hájiť až po vyšetrení lekárom.
s tvorbou cýst a väziva)

Liečbu zahájiť vyššou dávkou,
po 7-10 dňoch postupne znižovať, užívať až do úplného
vymiznutia príznakov.

Dospelí: 3x5 až 3x10 drg.
podľa závažnosti úrazu.
Deti: 1 drg. / 6 kg
hmotnosti / deň.

Poúrazové opuchy

Modulácia imunitného systému
a zápalového procesu.

ÚČINOK

12:55

OCHORENIA

Enzýmy, ktoré Wobenzym obsahuje, pôsobia proti zápalom kdekoľvek v našom tele. Urýchľujú vstrebávanie opuchov, krvných
podliatin a výronov, skracujú dobu hojenia a podporujú úplné doliečenie zápalov tak, aby nedochádzalo k ich opakovaniu alebo
neprechádzali do chronického stavu. Wobenzym teda môže pomôcť aj tam, kde pacient trpí viacerými zápalmi súčasne. Pretože
sú zápaly súčasťou mnohých zdravotných ťažkostí, Wobenzym možno používať pri liečbe širokého okruhu ochorení. O tom, že
je pritom skutočne účinný, svädčí i skutočnosť, že tohto roku oslavuje už štyridsiate výročie. Za tú dobu pomohol miliónom
pacientom v rôznych krajinách sveta a každým dňom pomáha ďaľším.

Dospelí: 1.-14. deň 3x10 drg., po- Užívať dlhodobo, u záťažotom sa prechádza na udržiavaciu vých stavov sa dávkovanie
dávku 3x3 drg. Liečba musí byť
zvyšuje na 3x10 drg.
konzultovaná
s lekárom.

Mnohopočetná mozkomiešna skleróza

DOBA LIEČBY

DÁVKOVANIE

OCHORENIA

6.11.2008

Prečo Wobenzym pomáha pri toľkých ochoreniach ?

Pri zvládaní zápalu majú v našom tele zvláštny význam takzvané proteolytické enzýmy. Pomáhajú nám zaisťovať rovnováhu
imunitného systému tak, aby zápaly prebehli rýchle a bez následkov. Ak však máme oslabenú imunitu alebo nás ohrozuje silný
zápal, je vhodné podporiť náš obranný systém podávaním takýchto enzýmov zvonku. Zaoberá sa tým špeciálna oblasť medicíny
- systémová enzymoterapia. Najznámejším a najpoužívanejším liekom je tu Wobenzym.

Prírodné enzýmy proti zápalom, opuchom a poruchám imunity
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VITAR, s. r. o.
tř. Tomáše Bati 385
763 02 Zlín
Tel.: +420 576 008 700
Fax: +420 577 103 243
e-mail: vitar@vitar.cz
Všetky výrobky sú dostupné v lekárňach.

Energit TIR

Revital Malé hviezdy

Proti únave za volantom a k zvýšeniu pozornosti
Energit TIR je vhodný hlavne pre vodičov. Spoľahlivo dokáže v organizme vyvolať energizujúce
účinky, ktoré pretrvávajú omnoho dlhšie ako po
konzumácii kávy. Vitamínové tablety Energit TIR
vďaka obsahu hroznového cukru a guarany
odstraňujú únavu, stimulujú energiu a psychickú
aktivitu.

Multivitamín pre deti s kúskami ovocia
a kolostrom
Prípravok je zložený z 10 najdôležitejších vitamínov
obohatených o kúsky ovocia a jedinečný prírodný
produkt kolostrum. Táto kombinácia je potrebná
pre zdravie detí, ich vitalitu, zdravý rast a správny
vývoj organizmu.

Energit Multi

Revital Koenzým Q10 + vitamín E + selén

Pre posilnenie organizmu
Obsahuje desať dôležitých vitamínov. Tieto vitamíny podporujú odolnosť imunitného systému
a zlepšenie zdravotného stavu. Ich užívanie sa
odporúča hlavne v zimnom a predjarnom období,
keď je v strave všeobecne nedostatok vitamínov.

Pre vyšší výkon organizmu
Tento prípravok obsahuje koenzým Q10 prírodného pôvodu v kombinácii s vitamínom E
a selénom. Všetky tieto látky patria do skupiny
antioxidantov. Posilňujú imunitu a odolnosť organizmu a spomaľujú proces starnutia. Vitamín E
a selén navyše podporujú účinky koenzýmu Q10.

Revital Super beta-karotén

Revital Active vitamín C (s postupným uvoľňovaním)

Zdravé a krásne opálenie
Revital Super beta-karotén predstavuje účinnú
ochranu pred škodlivým UV žiarením. Obsahuje
kombináciu antioxidantov beta-karoténu, vitamínov C a E, selénu, luteínu a zeaxantínu, ktoré pri
opaľovaní chránia pokožku a zrak pred škodlivými
vplyvmi žiarenia.

Podporuje imunitný systém
Revital Active vitamin C obsahuje 500 mg vitamínu
C. Táto zvýšená dávka je potrebná predovšetkým
v období určitých fáz liečení, po chorobe, v rekonvalescencii, pri strese, vysokej fyzickej aktivite a pri
pobyte v znečistenom prostredí.

Revital Revitalon

Revital C complex mini

Pre zdravý rast vlasov a pevné nechty
Prípravok obsahuje prírodné bylinné extrakty,
ktoré šetrne pomáhajú vnútornej výžive vlasov
a nechtov a majú priaznivý vplyv na stav pokožky.
Pôsobí zvnútra a dlhodobo. Účinne fungujú proti
vypadávaniu vlasov, ich šediveniu a štiepeniu.
Udržujú nechty zdravé a pevné a zabraňuje ich
lámavosti.

Posilňuje imunitný systém
Revital C complex mini obsahuje 100 mg vitamínu
C v jednej tablete s príchuťou pomaranča. Tablety
sú balené v elegantnej a praktickej plechovej krabičke, ktorá sa pohodlne vojde do každého vrecka
alebo kabelky a je tak k dispozícii kedykoľvek
behom dňa.

Revital Reviophtal premium

Revital Vitamín C + Zinok

Proti únave očí
Reviophtal premium obsahuje prírodné karotenoidy luteín a zeaxantín, získané z rastliny nechtíka
lekárskeho, extrakty z čučoriedok a semiačok hrozna. Tieto látky sú významnými antioxidantami
a majú priaznivý vplyv na kvalitu zraku.

Posilňuje imunitný systém
Vitamín C je potrebný pre udržanie dobrého
zdravotného stavu. Chráni pri vírusových epidémiách, pôsobí preventívne proti vzniku bakteriálnych ochorení a proti stresu. Taktiež zinok je významný pre funkciu imunitného systému. Navyše
priaznivo pôsobí na kvalitu pokožky, vlasov a nechtov.
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Všetky výrobky sú dostupné v lekárňach.

Revital Kremík

Revital Ferrodyn (šumivé tablety)

Pre mladistvý vzhľad
Obsahuje prírodný kremík získaný z prasličky
roľnej vo forme kyseliny kremičitej, ktorá sa veľmi
dobre vstrebáva. Kremík je potrebný pre zdravý
rast vlasov a nechtov, pružnosť kože, odolnosť
cievnej steny a pevnosť kostí. Posilňuje imunitný
systém a má protizápalový účinok.

Podporuje krvotvorbu
Revital Ferrodyn obsahuje železo a trojicu významných antioxidantov – vitamíny C a E a betakarotén. Železo vo forme potravinových doplnkov
je dôležité doplňovať pri problémoch s krvotvorbou, chudokrvnosti, zvýšenom (napr. menštruačnom) krvácaní, ale taktiež pri nadmernej
konzumácii kávy alebo čaju.

Revital Jablčný ocot + vitamín C + vitamín E

Revital Očista tela (šumivé tablety)

Pri redukčnej diéte
Prípravok obsahuje jablčný ocot v kombinácii
s vitamínmi C a E. Jablčný ocot je prírodným
prostriedkom, ktorý obsahuje rad zdraviu prospešných zložiek. Pôsobí pozitívne na metabolizmus, ovplyvňuje látkovú výmenu, má detoxikačné
účinky a preto je vhodný ako podporný prostriedok pri redukčnej diéte.

Priaznivo podporuje a uľahčuje detoxikačné procesy v organizme
Prípravok obsahuje prírodný extrakt z rastliny Aloe
vera. Ich užívanie sa odporúča pri problémoch
tráviaceho ústrojenstva, napr. pri žalúdočných
problémoch. Prispieva k prirodzenej obranyschopnosti voči mikroorganizmom, má protizápalové
účinky, ničí plesne a urýchľuje hojenie.

Revital Ginkgo biloba + zelený čaj (šumivé tablety)

Vitar sóda (tablety alebo prášok)

Pre zdravé srdce a krvný obeh
Prípravok obsahuje extrakt z listov stromu Ginkgo
biloba a zeleného čaju. Vďaka ich kombinácii je
tento prírodný prostriedok účinnou prevenciou
proti vzniku srdcových chorôb a ochorení obehového systému. Napomáha taktiež k celkovému
zlepšeniu zdravotného stavu a posilneniu imunity.

Vitar sóda je tradičným prostriedkom proti páleniu
záhy, tlaku v žalúdku a pri pocite plnosti. Spoľahlivo neutralizuje kyseliny v žalúdku pri ťažko
stráviteľných jedlách alebo nadmernom požití
alkoholu a kávy.

Revital Multi + selén + zinok (šumivé tablety)

Vyprošťovák (šumivé tablety)

Komplexná ochrana organizmu
Prípravok obsahuje v jednej šumivej tablete s príchuťou
pomaranča 100% odporúčanej dennej dávky 10 najdôležitejších vitamínov a navyše selén a zinok. Obidva tieto
stopové prvky sú významnými antioxidantami a podporujú zdravý imunitný systém. Užívanie sa odporúča
predovšetkým v zimnom období, keď je potreba podporovať odolnosť organizmu proti nachladnutiu a infekciám.

Postaví vás na nohy po nadmernej konzumácii jedla
a pitia
Digestívum Vyprošťovák obsahuje kombináciu
hydrogénuhličitanu sodného (jedlá sóda) a kyseliny
vínnej, ktoré pomáhajú pri zažívaní. Forma šumivých
tabliet je navyše veľmi šetrná k zažívaciemu traktu.
Vyprošťovák upokojí váš žalúdok a tým vám dodá
potrebnú sebadôveru do nového dňa.

Revital Vápnik – horčík + vitamíny (šumivé tablety)

DiaSweet s chrómom

Proti osteoporóze
Prípravok obsahuje minerálne látky a vitamíny,
ktoré slúžia ako prevencia vzniku osteoporózy (rednutiu kostí). Účinne podporujú rast kostí v období
dospievania, sú vhodné pri ochoreniach a rekonvalescencii, hlavne pri úrazoch so zlomeninami.

Sladidlo novej generácie
DiaSweet s chrómom je nízkokalorické sladidlo
s obsahom chrómu, na báze sukralózy ako sladiacej látky. Sukralóza je nové, vysoko intenzívne sladidlo vyrobené z cukru. Má asi 500x väčšiu sladivosť a nemá žiadnu následnú pachuť.
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Probiotiká - jednoduchá a pritom
efektívna podpora nášho tela.
MUDr. Ladislav Knápek
Črevá hrajú v našom organizme jednu z najdôležitejších
funkcií a tak priamo či nepriamo ovplyvňujú každú bunku v
našom tele.
V čreve máme cc.500 druhov baktérií, pričom v zdravom
tele prevládajú „dobré“ baktérie nad „zlými“.
Medzi dobrými prevládajú obzvlášť mliečne baktérie - laktobacily - nazývame ich probiotické baktérie (pro bios - pro
život).Tieto baktérie vedia skvasiť cukry na kyselinu mliečnu
a ďalšie kyseliny. Taktiež produkujú množstvo enzýmov,
ktoré premieňajú zložky potravy na jednoduchšie látky,
ktoré neskôr črevné sliznice prijímajú ako základ výživy pre
všetky ľudské bunky. Ďalej svojím pôsobením zlepšujú
pohyblivosť čreva, zvyšujú odolnosť proti infekciám, tlmia
účinok „zlých“ baktérií a odstraňujú voľné radikály v čreve.
Laktobacily umožňujú produkciu dôležitých vitamínov,
podieľajú sa na vstrebávaní dôležitých látok - vápnika,
železa, a čo je veľmi dôležité - svojím pôsobením sa výrazne
podieľajú na imunite človeka a prevencii alergických
ochorení.
Inými slovami - baktérie mliečneho kvasenia veľmi rozhodujú o tom aký bude náš zdravotný stav.
A to počínajúc od toho, ako:
- budeme či nebudeme unavení
- ako budeme znášať stres
- a taktiež ako budeme vyzerať - akú budeme mať kožu a
pleť
- ako rýchle budeme starnúť
a hlavne
- ako často budeme či nebudeme chorí – od obyčajných
zažívacích ťažkostí ako napr. nadúvanie po hnačku,
zápchu… až po rôzne chronické črevné ochorenia, chronické zápaly, alergické a kožné ochorenia, plesňové
ochorenia, u žien pošvové výtoky…
U tehotných žien zase nedostatok laktobacilov v čreve môže
rozhodnúť o výskyte alergie ich novorodenca.
Vo svojom dôsledku majú laktobacily veľký vplyv i na to, či
ochorieme alebo neochorieme nádorovým ochorením –
napr. karcinómom hrubého čreva.

Čo z toho plynie pre náš každodenný život?
Tak ako sa staráme o to, čo naše telo prijíma - tak sa budeme
cítiť a vyzerať, a budeme či nebudeme trpieť chorobami.
A kde získame dostatok probiotických baktérií, ktoré sú tak
prospešné pre naše telo?
Základom je strava, ktorá je bohatá na probiotické baktérie.
Sú to všetky zakysané mliečne výrobky- ako acidofilné
mlieko, biojogurty, bryndza, tepelne neošetrené syry. Je to
dokázané - nielen vedecky – ale i zo života niektorých
národov - kde zvýšená konzumácia takejto potravy vedie
k nízkej chorobnosti a k dlhovekosti.
Časť mliečnych baktérií je zničená v žalúdku ,kde je kyslé
prostredie, takže sa do čreva dostáva už zredukované
množstvo „dobrých“ baktérií. Preto je potrebné konzumovať tieto výrobky pravidelne a vo väčšom množstve.
To sa však v dnešnej hektickej dobe nemusí každodenne
zvládnuť. Preto možné chýbajúce laktobacily v strave
doplniť vhodnými produktmi, ktoré je možné zakúpiť
v lekárňach.
Tieto sú špeciálne pripravované v kapsulách, ktoré obsahujú kultúry aktívnych acidofilných baktérií - laktobacilov - vo
veľkom množstve.
Tu je však potrebné starostlivo vyberať. Nie každý ponúkaný
produkt spĺňa podmienky, ktoré sú tak dôležité pre naše
telo.
Je potrebné žiadať laktobacily, ktoré sú v kapsulách potiahnuté špeciálnym povlakom a tým odolné proti žalúdočným
kyselinám - aby tak nedošlo k zničeniu laktobacilov už
v žalúdku.
Ďalej by mali byť výrobcom garantovaných 5-6 miliárd
aktívnych baktérií a zloženie z viac druhov – kmeňov - baktérií, ktoré sa dokážu vzájomne podporovať.
Potom jedna kapsula kvalitných živých kultúr laktobacilov
dokáže nahradiť 20 kvalitných biojogurtov.
Ideálne je konzumovať jeden biojogurt denne s jednou kapsulou kvalitného laktobacilu - to je najlepšia prevencia pre
naše telo - pretože živé kultúry pracujú najlepšie, pokiaľ
majú pre seba zároveň vhodnú výživu.
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VALOSUN SK, spol. s r.o.
Turecká 6, 903 01 Senec
Tel. +421 245 922 654
Fax: +421 245 922 711

Infolinka ZDARMA: 0800 17 16 17
Dostať v lekárňach alebo objednaním prostredníctvom vernostného klubu MôjVALOSUN.

Biopron®9 (10, 30 a 60 toboliek)

Senior BIOTIC (30 toboliek)

PROBIOTIKÁ PRE DOSPELÝCH:
Vyvážená kombinácia 9 probiotických kmeňov
s obsahom prebiotík pomôže upraviť zlé trávenie prejavujúce sa zápchou, hnačkou, nafukovaním, pocitmi plnosti a nafúknutého brucha.
Priaznivo pôsobí pri: odstraňovaní tráviacich
ťažkostí, rekonvalescencii po liečbe antibiotikami, obnove črevnej mikroflóry, detoxikácii
a v neposlednom rade aj na posilňovanie imunitného systému. 9 miliárd prospešných baktérií v dennej dávke optimálne osídli každý
tráviaci trakt a harmonizuje črevnú mikroflóru.
Komplexné probiotikum vhodné pre dospelých a deti už od 4 rokov.

TRÁVIACE ŤAŽKOSTI V ZRELOM VEKU:
Priaznivo pôsobí:
- pri zápchach, hnačkách a ďalších črevných
ťažkostiach,
- na posilnenie imunity a podporu zdravého
trávenia,
- pri využití vitamínov a minerálnych látok
z potravy.
Vhodný pre dospelých od 50 rokov.

Biopron ®JUNIOR (10 vrecúšok)

UROVAL®Manosa (30 a 60 tabliet)

PROBIOTIKÁ PRE DOJČATÁ A DETI:
Komplexné probiotikum špeciálne vyvinuté
pre dojčatá a malé deti na riešenie črevných
ťažkostí, ako je bolesť bruška, hnačka, zápcha,
zvracanie, nafukovanie či plynatosť. Vyvážená
kombinácia troch kmeňov probiotických baktérií a fruktooligosacharidov. Pomáha pri
udržiavaní rovnováhy črevnej mikroflóry a imunitného systému. Denná dávka 5 miliárd probiotických baktérií dokáže deťom priniesť rýchlu úľavu od urputných bolestí. Vďaka jednoduchému užívaniu vo forme rozpustného prášku je
obzvlášť vhodný pri cestovaní. Pre dojčatá už
od ukončeného 4. mesiaca.

MOČOVÉ CESTY:
Urologický komplex s D-manózou a kanadskou brusnicou
Priaznivo pôsobí pri:
- akútnych urologických ťažkostiach,
- zabraňovaní výskytu nežiaducich baktérií
v močových cestách,
- podpore imunity voči bakteriálnej infekcii.
Vhodný pre tehotné, dojčiace ženy a deti od
3 rokov.

Akut Biotic (30 toboliek)

UROVAL® biotic (30 a 60 tabliet)

AKÚTNE HNAČKY A ČREVNÉ ŤAŽKOSTI:
Priaznivo pôsobí :
- pri akútnych hnačkách,
- na obnovu zdravej črevnej mikroflóry,
- na stimuláciu obranných mechanizmov organizmu.
Vhodný pre dospelých a deti už od
ukončeného 6. mesiaca.

MOČOVÉ CESTY S PROBIOTIKAMI:
Urologický komplex s D-manózou, kanadskou
brusnicou a s probiotikami
Priaznivo pôsobí pri:
- akútnych urologických ťažkostiach,
- zabraňovaní výskytu nežiaducich baktérií
v močových cestách,
- podpore imunity voči bakteriálnej infekcii.

Spoločnosť Valosun zahrnula všetky svoje produkty do jedinečného systému záruk VALOSUN GARANCIA,
čím ponúka zákazníkom nielen kúpu kvalitného produktu, ale aj záruku vrátenia peňazí, ak nebudú
s produktom spokojní. Možnosť konzultácií a rád na bezplatnej infolinke 0800 17 16 17,
ďalšie informácie na www.valosun.com alebo na www.mojvalsoun.sk.
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1 x denne
po celý rok

Zaostrené na zdravie
Multivitamíny Centrum
Spoločnosť Wyeth je známym svetovým výrobcom originálnych liečiv a výživových doplnkov.
Vďaka našim 60-ročným skúsenostiam s vývojom vitamínových prípravkov patria multivitamíny Centrum k najpredávanejším* multivitamínom v SR, a tiež na celom svete!

Centrum
s luteínom od A až po Železo

Centrum
Silver s luteínom

Centrum
Materna

Kompletná dávka vitamínov,
minerálov a stopových prvkov
na každý deň

Špeciálne zloženie vitamínov,
minerálov a stopových prvkov
pre osoby staršie ako 50 rokov

Multivitamíny so špeciálnym zložením
pre ženy plánujúce tehotenstvo,
tehotné a dojčiace

Žiadajte v lekárňach:

Žiadajte v lekárňach:

Žiadajte v lekárňach:

30 tbl
60 tbl
100 tbl

* SK IMS OTC Report 08/08, OTC Dataview, MAT June, 2006 Constant $ (excludes Japan)

30 tbl
60 tbl
100 tbl

30 tbl
90 tbl

Multivitamíny Centrum sú výživové doplnky.
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Pharma Activ Slovakia s. r. o.
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Tel: 032/7432 O65, 0915 409 828
e-mail: obchod@pharmaactiv.sk

Aloe

Sibírska jedľa

Zloženie: Šťava z Aloe 99,7 %, kyselina citrónová (regulátor kyslosti). Konzervačné látky: benzoan sodný, sorbid
draselný, síran sodný. Použitie: Vhodná pri liečbe žalúdočných a dvanástorníkových vredov, pri poruchách
črevnej činnosti. Zmierňuje pálenie záhy, odstraňuje
zápchu a plynatosť, pomáha regulovať trávenie,
urýchľuje hojenie rán a napomáha pri liečení kožných
chorôb. Obsah: 500 ml

Zloženie: 100 % olej sibírskej Jedle bielokorej. Použitie:
Pri liečbe infekcií horných dýchacích ciest, nachladnutia,
chrípky, angíny, zápalových stavov, pri bolestiach svalov
a kĺbov, reumatických a neuralgických bolestiach. Užíva
sa na povzbudenie nervového systému, pri zvýšenom
strese a nespavosti, má upokojujúci účinok. Obsah: 50 ml

NONIvita

Colostrum

Zloženie: 100% šťava z ovocia Noni (Morinda citrifolia)
Použitie: Pri únavovom syndróme, chronickom nedostatku energie, problémoch s ranným vstávaním, problémoch s koncentráciou a pre zvýšenie aktivity v období
rekonvalescencie, pri bolestiach rôzneho pôvodu (bolesti
hlavy, menštruačné bolesti). Podporuje tvorbu serotonínu, ktorý chráni pred depresívnymi stavmi a migrénami, zlepšuje náladu. Obsah: 500 ml

Zloženie: Colostrum, mikrokryštalická celulóza, kapsula
rastlinného pôvodu (hydroxypropylmethylcelulóza).
Použitie: Časté bakteriálne a vírusové infekcie, alergie
a ochorenia spojené s poruchami imunity, srdcové
ochorenia, nádorové ochorenia, redukčné diéty, pri
intenzívnom športovom tréningu. Obsah: 60 kapsúl

Ag100

Kudzu

Zloženie: Striebro (99,999 % Ag), deionizovaná voda.
Koncentrácia striebra – 10 ppm (10 mg/l), Použitie: Ničí
mikroorganizmy, napomáha pri liečbe bakteriálnych,
virusových a mykotických infekcií, urýchľuje hojenie
poškodených tkanív. Je podporným prostriedkom pri
liečbe chrípky, zápalov hrdla, angíny, streptokokových,
stafylokokových, mykotických a kvasinkových infekcií.
Obsah: 300 ml

Zloženie: Extrakt z koreňa Kudzu, kapsula rastlinného
pôvodu (hydroxypropylmethylcelulóza) Použitie:
Podpo-ruje liečbu závislosti na alkohole a nikotíne,
posilňuje nervový systém, reguluje tráviace procesy, stabilizuje krvný tlak a srdcovú činnosť, má detoxikačné
účinky. Obsah: 60 kapsúl

Koloidné minerály

Mumio

Zloženie: Deionizovaná voda. Koloidné minerály: draslík,
vápnik, železo, horčík, zinok, kremík, sodík, mangán,
nikel, lítium, kobalt, chróm, bór, vanád, meď. Použitie:
Pri celkovom oslabení, nedostatku energie, znížení imunity, cukrovke, pri anémii, ochoreniach ďasien a paradentóze. Pre osoby, ktoré trpia predčasným šedivením a vypadávaním vlasov, ženy s výraznou premenštruačnou
tenziou a pacientky v období klimaktéria. Obsah: 300 ml

Zloženie: Mumio 200 mg (obsah jednej kapsule), sterean horečnatý 5 mg, kapsule rastlinného pôvodu (hydroxypropylmethylcelulóza). Použitie: Posilňuje kosti a urýchľuje narastanie kostného tkaniva, podporuje regeneračné
procesy, pomáha pri vysokej fyzickej záťaži. Odporúča sa
predovšetkým pri osteoporóze, bolestiach kĺbov, po úrazoch, zlomeninách alebo v prípade zvýšeného fyzického
výkonu. Obsah: 60 kapsúl

Rakytníkový olej

Beta Glukán 1,3/1,6 D

Zloženie: 100 % olej z plodov Rakytníka. Použitie: Pri
žalúdočných a dvanástorníkových vredoch, ochoreniach
hrubého čreva, zápaloch ústnej dutiny a aftoch,
hemoroidoch a bolestivých trhlinách konečníka. Obsah:
50 ml

Zloženie: Beta Glukán 1,3 / 1, 6 Použitie: Podporuje
onkologickú liečbu a zmierňuje vedľajšie účinky
chemoterapie a rádioterapie. Je prírodným adjuvanciom
– v kombinácii s použitím iných prostriedkov a liekov
zosilňuje ich účinok. Pôsobí ako podporný prostriedok pri
liečbe ochorení spojených so snížením imunity. Obsah:
30 kapsúl
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Bezlepkové probiotiká
pre citlivý životný štýl
Celiakia je ochorenie, pri ktorom môžu probiotiká pomôcť. Pravidelným užívaním probiotík Dophilus pomôžete svojmu organizmu lepšie zvládnuť záťaž
ochorenia a zmierniť jeho nepríjemné prejavy. Tráviaca sústava celiatika
potrebuje pomoc kvalitných bezlepkových probiotík, aby črevná mikroflóra
mohla plniť svoju funkciu. Hnačky, zápchy, nafukovanie, potravinové
alergie a intolerancie, jednoducho zlé trávenie, veľmi úzko súvisia so
stavom črevnej mikroflóry. Preto sú probiotiká Dophilus vhodným
doplnkom v liečebnej terapii, ako aj prevencii voči problémom súvisiacich s celiakiou. Spoľahnite sa na 100 %
bezlepkové kanadské probiotiká Dophilus a tešte
sa z plnohodnotného života.

INFANTS DOPHILUS CHILDREN DOPHILUS ADULTS DOPHILUS SENIORS DOPHILUS
pre dojčatá
pre deti
pre dospelých
pre starších

IDEÁLNE PRE VEK
OD 0 DO 5 ROKOV

AŽ POL MILIARDY
AŽ 6 PROBIOTICKÝCH KULTÚR ŽIVÝCH BAKTÉRIÍ

IDEÁLNE PRE VEK
OD 5 DO 15 ROKOV

AŽ 2 MILIARDY
AŽ 6 PROBIOTICKÝCH KULTÚR ŽIVÝCH BAKTÉRIÍ

IDEÁLNE PRE VEK
OD 15 DO 50 ROKOV

AŽ 2 MILIARDY
AŽ 7 PROBIOTICKÝCH KULTÚR ŽIVÝCH BAKTÉRIÍ

www.dophilus.sk, info@monsea.sk
tel. +421/2/40 20 07 14, fax: +421/2/40 20 07 13
Monsea, spol. s r.o., Bratislavská 41, 900 45 Malinovo, Slovenská republika

SUPER DOPHILUS

WOMEN DOPHILUS

na liečbu
kvasinkových
infekcií

na liečbu ženských
urologických
infekcií

IDEÁLNE PRE VEK
NAD 50 ROKOV

AŽ 8 PROBIOAŽ 4 MILIARDY
TICKÝCH KULTÚR ŽIVÝCH BAKTÉRIÍ

AŽ 9 PROBIOTICKÝCH KULTÚR

AŽ 8 MILIÁRD
ŽIVÝCH BAKTÉRIÍ

AŽ 8 PROBIOTICKÝCH KULTÚR

AŽ 4 MILIARDY
ŽIVÝCH BAKTÉRIÍ
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Automatická pekáreň
Panasonic SD-255XWE
neoceniteľný pomocník pre celiakov a ľudí na bezlepkovej diéte

Domáca pekáreň Panasonic SD-255XWE zvládne bez asistencie celý proces prípravy chleba - od miešania, miesenia
a kysnutia cesta, až po samotné pečenie. Stačí len vložiť
potrebné ingrediencie a zvoliť príslušný program. Domáca
pekáreň nájde široké uplatnenie v každej domácnosti
a zvlášť ju ocenia ľudia na bezlepkovej diéte. Práve im totiž
pekáreň Panasonic významne uľahčí život, pretože disponuje špeciálnym programom na pečenie bezlepkového
chleba.

Jednoduché ovládanie
Domáca automatická pekáreň Panasonic SD-255XWE ponúka množstvo programov na pečenie rôznych druhov chleba
- od pšeničného až po taliansky alebo francúzsky, novinkou
je možnosť prípravy žitného chleba. Váš čas šetrí špeciálny
rýchly program na pečenie bieleho a celozrnného chleba,
pri ktorom doba prípravy nepresiahne 1 hodinu 55 minút.
Zaujímavým doplnkom pekárne je dávkovací automat,
ktorý samočinne a v správny okamih pridá do cesta až 1
šálku ingrediencií, ako sú hrozienka, sušené nebo drvené
ovocie či ďalšie prísady. Široké možnosti ovládania ďalej
zahŕňajú voľbu jednej z troch veľkostí bochníka a kontrolu
stupňa zhnednutia kôrky. Ta môže byť svetlá, stredne
prepečená či tmavá, v závislosti od toho, akú teplotu pečenia nastavíte.

Dôraz na bezpečnosť a dizajn
Domáca pekáreň Panasonic na prvý pohľad upúta supermoderným dizajnom a prehľadným a dobre viditeľným
displejom, ktorý uľahčuje rýchle ovládanie. Prístroj bol však
navrhnutý aj tak, aby spĺňal prísne normy pre bezpečnú a
spoľahlivú prevádzku. Preto obsahuje zvláštne prvky, ako je
bezpečnostná teplotná poistka proti prepáleniu alebo
ochrana pri vypnutí elektrického prúdu. Tá zaručí, že po
obnovení prívodu prúdu prístroj pokračuje v procese pečenia bez nutnosti znovu nastavovať program.

Vítajte nový deň s čerstvo upečeným
domácim chlebom
Nastaviteľný 13-hodinový digitálny časovač zaistí, že sa
pečenie spustí automaticky, aj keď práve nie ste v blízkosti
prístroja. Podľa potreby sa tak môžete každé ráno prebúdzať vôňou čerstvo upečeného chleba alebo mať
pripravené chrumkavé prekvapenie pre svoje ratolesti
ihneď po príchode z práce.
Najväčšou prednosťou pekárne Panasonic pre osoby citlivé
na lepok je to, že chlieb nemusia komplikovane zháňať,
objednávať, ani preň dochádzať niekoľko kilometrov do
najbližšej predajne, kde sa dajú kúpiť bezlepkové potraviny.
Výroba bezlepkového pečiva sa veľmi líši od bežného postupu prípravy. Napriek tomu, že na Slovensku je veľké
množstvo ľudí trpiacich celiakiou, počet predajní s bezlepkovým tovarom je predovšetkým v menších mestách stále
veľmi nízky.
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PEČENIE SA STANE HRAČKOU
Bezlepkové varenie bude ešte jednoduchšie. Pretože odteraz

naša múka „Mix-Pâtisserie“ (Mix C). No a kuchynský talent na

má náš osvedčený výber múk nové balenie a ešte príznačnej-

varenie sme nazvali „Farina“. Do každého receptu presne to, čo

šie pomenovania. Naša zmes múky na pečenie kysnutých ciest

treba - s múkami firmy Schär sa každý recept podarí celkom jed-

sa nazýva „Mix-Pan“ (Mix B). Odborníkom na sladké pečivo je

noducho!

Dr. Schär S.r.l., Winkelau 9, 39014 Postal (BZ), Taliansko, info@schaer.com, www.schaer.com
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