
krém 
CBD

Novaenzym je unikátní doplněk stravy na trhu, 
obsahuje 2 druhy kapslí. 
· Novaenzym obsahující enzymy, proteázy a vit C který,  
přispívá k normální funkci imunitního systému.
· Novamikro obsahující probiotika a prebiotika.

Složení:
· Kapsle Novaenzym -   obsahuje směs enzymů 

a proteáz s vitamínem C, který přispívá k normální 
funkci imunitního systému. Imunita organizmu 
je důležitá při úspěšné regeneraci po závažných 
onemocněních, operacích a dalších zatěžujících 
stavech. Enzymy jsou všeobecně katalyzátory reakcí 
v organizmu.

· Kapsle Novamikro - speciální směs probiotik 
a prebiotik, které jsou důležitou součástí zdravé 
střevní mikroflóry. Jedna kapsle obsahuje 1,5 x 109 CFU. 

      Lactobacilus acidophilus 30%
      Lactobacilus rhamosus 20%
      Bifidobacterium bifidum 30%
      Fruktoligosacharidy FOS 149 mg

Dostupná balení:
75 enzymatických kapslí + 20 kapslí probiotik 
Novamikro, dávka na 25 dní 

120 enzymatických kapslí + 30 kapslí probiotik 
Novamikro, dávka na 40 dní 

Novaflex je kloubní výživa, která je svým složením 
jedinečný doplněk stravy na trhu. Obsahuje glukosamin, 
chondroitin, kolagen, MSM a dalších složky. Mimo 
jiné obsahuje selen a vitamín C, díky němuž přispívá 
k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci 
chrupavek.

Složení: 
· Glukosamin  sulfát - je tělu vlastní sloučenina, ovlivňuje 

rovnováhu metabolických dějů v kloubní chrupavce.
· Chondroitin sulfát - sloučenina obsažená v kloubní 

chrupavce.
· MSM (Methylsulfonylmethan) - je organická sloučenina 

s obsahem síry, která je pro tělo dobře využitelná.
· Kolagen - je základní složkou pojivových tkání, také 

klobů, vazů a šlach.
· Boswelia serrata - kadidlovník je rostlina vyskytující 

se hlavně v Indii, kde je její pryskyřice již léta hojně 
využívána. Napomáhá normálnímu stavu kloubů.

· Vit C - přispívá k normální tvorbě kolagenu, pro 
normální funkci chrupavek.

Dostupná balení:
180 tablet, dávka na 2 měsíce

270 tablet, 180tbl + 90tbl, cenově výhodné balení,
dávka na 3 měsíce

Novaflex krém CBD je masážní krém s prohřívacími 
účinky pro masírování pokožky v oblastí kloubů, šlach 
a svalů. Obsahuje kanabidiol extrakt z Konopí.

Složení: 
· CBD, kanabidol - kanabidiol získaný extrakcí z Konopí 

setého, je látkou s protizánětlivými účinky.
· HotFlux® - aktivní látka s prohřívacím efektem.
· Kafr - látka nacházející se v kůře kafrovníku 

s prohřívacími účinky.
· Vitamin B3 - vitamín s protizánětlivými účinky.
· Kyselina Salicylová - má keratoplastický a keratolytický 

účinek.
· Methyl Salicylát - přírodní látka obsažená v esenciálním 

oleji Libavky Polehavé.
· Vitamin E - antioxidant.
· Panthenol - provitamin B5.

Dostupná balení:
tuba 150ml


