
Důmyslný a inovativní systém Regenerace 
v Pentagamu® je rozšířen o řadu 
nadstavbových produktů tak, abychom 
našim zákazníkům mohli nabídnout 
jednoduchý a přehledný koncept pečující 
o zdraví celého organismu.

OSTATNÍ BYLINNÉ KONCENTRÁTY
Svou podstatou jsou podobné produktům 
Pentagramu®, avšak rozvíjí především 
možnosti adaptace a stimulace našeho 
organismu. Stimaral je určen pro lepší 
přizpůsobení organismu zvýšené psychické 
námaze a novému prostředí. Lze jej využít 
pro zklidnění, lepší soustředění a zvýšení 
činnosti mozku. King Kong představuje 
vynikající doplněk pro sportovce, osoby se 
zvýšenými fyzickými a psychickými nároky, 
seniory a pacienty v rekonvalescenci, po 
úrazech a operacích.

SOLITÉRNÍ BYLINNÉ KONCENTRÁTY
Účinky některých léčivých rostlin jsou 
natolik výrazné, že jejich působení je 
nejefektivnější v jednodruhovém složení. 
Annona muricata se osvědčila jako 
podpůrná péče u onkologických pacientů. 
U rezistentních infekčních onemocnění, 
která se opakují, odolávají klasické 
i alternativní léčbě a způsobují velké 
zdravotní komplikace, je dobrou volbou 
Cistus incanus, extrakt z růže skalní. 
Pomáhá zejména u chorob vyvolaných viry, 
ale i bakteriemi, plísněmi nebo chlamydiemi. 

Známé rostlinné afrodiziakum Tribulus 
terrestris má kromě příznivého působení 
na hormonální systém, celkovou výkonnost 
a kondici také řadu metabolických účinků 
a podporuje funkce životně důležitých 
orgánů.

OBRANA PROTI INFEKCI
Toto slovo je mnohokrát skloňované 
lékaři i laiky. Všechny zajímá, jak se 
účinně chránit a bránit proti bakteriím, 
virům a plísním. Protože žijeme v době, 
kdy některé léky ztrácejí svoji účinnost, 
získávají jejich pozici přírodní látky, které 
působí efektivně a nezatěžují organismus. 
Řada Grepofit ve formě kapslí, kapek, 
spreje i nosní vody tyto podmínky dokonale 
splňuje. Produkty obsahují extrakt z grepu 
nebo grepových jader a další složky 
s přirozeným protiinfekčním působením. 
Přípravek Drags Imun je surová pryskyřice, 
získávaná z jihoamerické rostliny Croton 
lechleri rostoucí v oblasti Amazonie, kde 
je již po staletí nedílnou součástí lidového 
léčitelství domorodých obyvatel. Je ceněný 
především pro své antivirové, antibakteriální 
a antioxidační účinky. Jeho působení 
vhodně doplňuje mýdlo Drags Imun. 

DALŠÍ STRAVNÍ DOPLŇKY
Nabídka dalších přírodních produktů 
je pestrá a na požadavky zákazníků se 
stále rozšiřuje. Krátce se zmíníme o těch 
nejžádanějších. Flavocel obsahuje účinnou 

kombinaci vitaminu C, silic a flavonoidů 
z ibišku súdánského, Imunosan komplex 
vybraných extraktů z léčivých hub sestavený 
dle tradičních východních učení a Peralgin 
extrakt z rostliny perily křovité jako první 
pomoc při alergických potížích. O podporu 
pohybového aparátu se stará Skeletin 
s výtažkem ze sépiové kosti, Revitae 
s obsahem přírodních antistresových látek 
dodá sílu při nadměrné fyzické či psychické 
zátěži a Vitamarin doplňuje tolik potřebné 
nenasycené mastné kyseliny.

PŘÍRODNÍ MINERÁLY A VITAMINY
Přírodní extrakty z rostlin a plodů jako 
plnohodnotné zdroje nezbytných vitaminů 
i minerálů mají oproti uměle vyráběným 
formám nesporné výhody. V přírodě se 
nacházejí tyto prvky vždy v harmonii 
s dalšími látkami, které ve výsledném 
komplexu hrají nezastupitelnou roli. 
Jsou nesmírně významné zejména kvůli 
synergickému efektu, kterým posilují 
jejich účinek, vstřebatelnost a celkovou 
využitelnost. Zatímco Fytomineral dodává 
tělu téměř absolutní spektrum vysoce 
vstřebatelných minerálů v koloidní formě, 
Vitaflorin kombinuje nejlepší přírodní 
zdroje vitaminů v jejich nejúčinnějším 
složení a formě. 

PROBIOTIKA
Probiotické kultury bakterií pomáhají 
v trávicím traktu člověka udržovat zdravou 

Energy pro zdraví, 
k prevenci i řešení obtíží
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mikroflóru, která je důležitá pro správné 
trávení a dobrou imunitu. Probiotika brání 
množení choroboplodných mikrobů, 
především bakterií a plísní, ve střevním 
traktu i celém organismu. Kromě toho 
hrají roli při prevenci vzniku nádorů 
a potravinové alergie. Jsou vhodná jako 
doplněk léčby antibiotiky, užívají se v jejím 
průběhu i po ní. 
Probiosan obsahuje nejen prospěšné 
bakterie, ale také sladkovodní řasu 
chlorelu, která dodává produktu navíc 
vysoké množství prospěšných nutrientů 
a umocňuje tak detoxikaci a výživu. 
Probiosan Inovum je obohacen 
o významné kolostrum a betaglukany, které 
podporují zaměření produktu na celkové 
posílení imunity.

BYLINNÉ ČAJE
Zatímco koncentráty patří mezi terapeutické 
nástroje „první třídy“, čaje náleží do 
skupiny pomalého ovlivňování, které má 
především při dlouhodobém používání 
svůj nesporný význam. Účinné látky jsou 
ve většině případů rozpustné ve vodě a po 
určité době varu přecházejí z rostlinné 
hmoty do vodného roztoku. V nabídce 
našich čajů jsou byliny pocházející 
z jihoamerických pralesů: Lapacho 
s výrazným protizánětlivým, antioxidačním 
a protirakovinným působením, Chanca 
Piedra používaná zejména u chorob 
zažívacího a močopohlavního ústrojí 
a Uncaria tomentosa (Vilcacora) osvědčená 
u zánětlivých a infekčních onemocnění. 
Smilax officinalis harmonizuje dráhu 

ledvin a močového měchýře, Tribulus 
terrestris se využívá při neplodnosti u mužů 
i žen a Maytenus ilicifolia působí na 
trávení, imunitu a doporučuje se v období 
menopauzy.

KOUPELE
Biotermal je účinnou koupelovou solí 
třetihorní termální vody. Péče o pokožku 
celého těla a podpora detoxikace formou 
koncentrovaných koupelových přísad je 
nedílnou součástí produktové nabídky. 
Bioinformační koupelová sůl Biotermal 
z termální vody vřídla Podhájska vykazuje 
výrazné regenerační účinky a podporuje 
vyplavování toxických látek z těla. Má 
uklidňující a relaxační vliv na psychiku, 
působí proti bolesti a zlepšuje stav 
pohybového aparátu.

ANTISEPTICKÉ PRODUKTY
Audiron je vynikajícím prostředkem 
k ošetření uší a s nimi spojenými obtížemi, 
své uplatnění najde také u onemocnění 
způsobených herpetickými viry. 
Legendární Spiron okamžitě navodí 
v jakémkoliv prostředí atmosféru 
harmonie a klidu, napomůže očistě 
mysli a zajistí dobrý spánek. Je ideální 
pro osvěžení a dezinfekci nejen ovzduší, 
ale i ran a nejrůznějších předmětů. 
Obsahuje synergii vybraných přírodních 
silic.

ZUBNÍ PASTY
Základem zubních past Diamond, Silix 
a Balsamio je třetihorní termální voda, 

komplex bylinných extraktů a Croton 
lechleri, který jim dodává zcela přírodní 
pěnivost. Poskytují nejen základní  
očistu, ale působí mikrobiálně a skrze 
reflexní zóny na jazyku ovlivňují  
i spojené energetické dráhy těla. Díky 
přírodním silicím zanechávají v ústech 
velmi příjemný pocit a dlouhodobě je 
ochraňují. 

OPTIMÁLNÍ  
PODMÍNKY  
PRO REGENERACI
Základem regenerace je 
detoxikace těla, proto je třeba 
zajistit mu dostatečné množství 
tekutin, nejlépe čisté vody, aby se 
uvolněné nežádoucí látky mohly 
z organismu dobře vylučovat. 
Pokud dodržujete vhodná dietní 
opatření, vyhýbáte se chemicky 
konzervované stravě, nadměrné 
konzumaci červeného masa, 
salámů, konzerv, kávy, cukru 
a podobných poživatin, vyhnete-li 
se stresovým situacím a do svého 
života zařadíte více pohybu, pak se 
vaše úspěchy v regeneraci znásobí. 
Každý toho není bohužel schopen, 
a tak je přinejmenším žádoucí, 
abychom se k tomuto ideálu 
alespoň co nejvíce přiblížili.
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