
Prehranska dopolnila



Collagen
Skin, hair, nails, joints Collagen Premium

Lepota izvira iz notranjosti! Eliksir lepote na dosegu roke!



Collagen
Skin, hair, nails, joints Collagen Premium

-



Hair, skin
 nails

Hair, skin  nails Premium

-



Vegan
Collagen

Vegan Collagen Premium
-

-

-

Lepota izvira iz notranjosti! Eliksir lepote na dosegu roke!



Joint
support

Collagen Joint Support Premium

-

-



PROBIOTICS
Probiotics Premium

-



 

Multivitamins
+ Minerals

Multivitamins + Minerals

Proizvedeno v EU, brez glutena, brez laktoze, vegan.
60 tablet

Način uporabe: odrasli in otroci od 15 let - 1 tableta na dan.
Zadošča za 60 dnevno uporabo.

Vsebuje 13 vitaminov  in 12 mineralov.

Niacin prispeva k sproščanju energije pri presnovi, normal
nemu psihološkemu delovanju in delovanju živčnega sistema,  
k ohranjanju zdravih sluznic in zdrave kože in k zmanjševanju 
utrujenosti in izčrpanosti.

Železo ima vlogo pri kognitivnih funkcijah,  nastajanju rdečih 
krvničk in hemoglobina, prenosu kisika v telesu, delovanju 
imunskega sistema in pri delitvi celic. Prispeva k sproščanju 
energije pri presnovi in  k zmanjševanju utrujenosti in izčrpa
nosti.

Baker prispeva k ohranjanju normalnega vezivnega tkiva,
sproščanju energije pri presnovi, delovanju živčnega 
sistema, normalni obarvanosti las in kože in prenosu 
železa v telesu. Ima vlogo pri delovanju imunskega
sistema in pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Jod prispeva k sproščanju energije pri presnovi, delovanju
živčnega sistema in k ohranjanju zdrave kože. Ima vlogo 
pri kognitivnih funkcijah in pri nastajanju ščitničnih hormo-
nov in normalnemu delovanju ščitnice.

Krom prispeva k vzdrževanju normalne ravni glukoze v krvi.



 

Calcium 450mg +
Magnesium +

Zinc + D3

Calcium + Magnesium
+ Zinc + D3

Proizvedeno v EU, brez glutena, brez laktoze
60 tablet

Način uporabe: Za odrasle in otroke od 11 let - 1 tableta na 
dan.

Zadošča za 60 dnevno uporabo.

Kalcij prispeva k normalnemu strjevanju krvi, sproščanju energije pri 
presnovi, delovanju mišic, k normalnemu prenosu živčnih impulzov in  
delovanju prebavnih encimov. Potreben je za ohranjanje zdravih kosti 
in zob.

Magnezij prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, ravnote-
žju elektrolitov, sproščanju energije pri presnovi, delovanju živčnega 
sistema,  delovanju mišic, normalnemu psihološkemu delovanju in 
prispeva k ohranjanju zdravih kosti in zob. Ima vlogo pri sintezi beljak
ovin in pri delitvi celic.

Vitamin D prispeva k normalni absorpciji/uporabi kalcija in fosforja,
k normalni ravni kalcija v krvi, ohranjanju zdravih kosti, delovanju 
mišic, ohranjanju zdravih zob in delovanju imunskega sistema. Ima 
vlogo pri delitvi celic.

Cink ima vlogo pri presnovi kislin in baz, presnovi ogljikovih hidratov, 
kognitivnih funkcijah, sintezi DNK, plodnosti in razmnoževanju, 
presnovi makrohranil, presnovi maščobnih kislin, presnovi vitamina A, 
sintezi beljakovin, ohranjanju vida, delovanju imunskega sistema, 
zaščiti celic pred oksidativnim stresom in pri delitvi celic. 
Prispeva k ohranjanju zdravih kosti, las, nohtov in kože in k 
vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi.



 

Calcium 400mg +
Vitamin D3

Calcium + Vitamin D3

Proizvedeno v EU, brez glutena, brez laktoze, vegan.
60 tablet

Način uporabe: za odrasle 1-2 tablete na dan
Zadošča za 30-60 dnevno uporabo.

Kalcij prispeva k normalnemu strjevanju krvi, k 
sproščanju energije pri presnovi, delovanju mišic, k 
normalnemu prenosu živčnih impulzov in delovanju 
prebavnih encimov. Ima vlogo pri delitvi in special
izaciji celic. Kalcij je potreben za ohranjanje zdravih 
kosti in zob.

Vitamin D prispeva k normalni absorpciji/uporabi 
kalcija in fosforja, k normalni ravni kalcija v krvi, 
ohranjanju zdravih kosti in zob in k delovanju mišic 
in imunskega sistema. Ima vlogo pri delitvi celic.



 

Vitamin D3
5000IU

Vitamin D3 5000IU

Način uporabe: 1 kapsula na dan. Zaužiti med obrokom.

Zadošča za 60 dnevno uporabo.

Normalni absorpciji/uporabi kalcija in fosforja.

Normalni ravni kalcija v krvi.

Vitamin D prispeva k:

Ohranjanju zdravih kosti.

Delovanju mišic.

Ohranjanju zdravih zob.

Delovanju imunskega sistema.

Ima vlogo pri delitvi celic.

Proizvedeno v EU, brez glutena in brez laktoze.
60 kapsul



 

Magnesium 200mg
+ Vitamin B6

Magnesium + Vitamin B6

Proizvedeno v EU, brez glutena, brez laktoze, vegan.
60 tablet

Način uporabe: Za odrasle 1-2 tablete na dan.
Zadošča za 30-60 dnevno uporabo.

Vitamin B6 prispeva k sproščanju energije pri pres
novi, k delovanju živčnega sistema,  presnovi homo
cisteina, normalnemu psihološkemu delovanju in k 
zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Ima vlogo pri 
sintezi cisteina, presnovi beljakovin in glikogena, 
nastajanju rdečih krvničk, delovanju imunskega siste
ma in pri uravnavanju delovanja hormonov.

Magnezij prispeva k zmanjševanju utrujenosti in 
izčrpanosti, k ravnotežju elektrolitov, sproščanju 
energije pri presnovi, delovanju živčnega sistema, 
delovanju mišic in ima vlogo pri sintezi beljakovin,
normalnemu psihološkemu delovanju in k ohra-
njanju zdravih kosti in zob. Ima vlogo pri delitvi 
celic.



 

Vitamin B
Complex

Vitamin B Complex

Proizvedeno v EU, brez glutena, brez laktoze, vegan.
60 tablet

Način uporabe: za odrasle 1 tableta na dan.
Zadošča za 60 dnevno uporabo.

Riboflavin in biotin in vitamin B12 prispevajo k 
sproščanju energije pri presnovi in k delovanju 
živčnega sistema.

Riboflavin in vitamin B12 prispevata k zmanjševan
ju utrujenosti in izčrpanosti.
Riboflavin prispeva k ohranjanju zdravih sluznic, 
normalnih rdečih krvničk, zdrave kože in ohranjanju 
vida. Ima vlogo pri presnovi železa in pri zaščiti celic 
pred oksidativnim stresom.

Vitamin B12 ima vlogo pri nastajanju rdečih 
krvničk, pri delovanju imunskega sistema in pri
delitvi celic.
Folna kislina prispeva k razvoju materinega tkiva 
med nosečnostjo.



 

Omega
3-6-9
1000 mg

Omega 3-6-9 1000mg

Dokozaheksaenojska in eikozapentaenojska kislina 
DHA/EPA)

Proizvedeno v EU, brez glutena, brez laktoze.
60 kapsul

Način uporabe: Odrasli in otroci od 12 let - 
1 kapsula na dan.

Zadošča za 60 dnevno uporabo.

EPK in DHK imata vlogo pri delovanju srca.

DHK ima vlogo pri ohranjanju vida.

DHK ima vlogo pri delovanju možganov.



 

Selenium 200mg
+ Vitamins ACE

Selenium + Vitamins ACE

Proizvedeno v EU, brez glutena, brez laktoze, vegan.
60 tablet

Način uporabe: 1 tableta na dan. Zaužiti med obrokom.
Zadošča za 60 dnevno uporabo.

Selen ima vlogo pri delovanju imunskega sistema, 
ščitnice, nastajanju semenčic in k ohranjanju zdravih 
las in nohtov.

Vitamin A prispeva k ohranjanju zdrave kože in ima 
vlogo pri delovanju imunskega sistema, k ohranjanju 
zdravih sluznic in ima vlogo pri ohranjanju vida in 
ima vlogo pri presnovi železa.
Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za 
normalno delovanje žil, hrustanca, dlesni, kože in 
zob, pri delovanju imunskega sistema med 
intenzivno telesno dejavnostjo in po njej, pri
delovanju imunskega sistema in pri zaščiti celic
pred oksidativnim stresom. Prispeva k sproščanju
energije pri presnovi, delovanju živčnega sistema, 
normalnemu psihološkemu delovanju, zmanjševanju 
utrujenosti in izčrpanosti in k obnovi reducirane 
oblike vitamina E. Vitamin C povečuje absorpcijo 
železa.
Vitamin E ima vlogo pri zaščiti celic pred oksida
tivnim stresom.



 

Imunobiotics
Complex

Imunobiotics Complex

Prispeva k uravnavanju prebave.

Prispeva k krepitvi imunosti.

Izboljša in okrepi črevesno floro.

Preprečuje nastanek prebavnih motenj.

Poveča telesne zaloge L-glutamina.

Zmanjša simptome sindroma razdražljivega
črevesja.

Pomaga pri boljši absorpciji hranil iz hrane.

Pomaga vzdrževati nadzor telesne teže.

Pomaga v boju proti napihnjenosti, zaprtju in 
prebavnim motnjam

Podpira redno, zdravo prebavo.

Proizvedeno v EU, brez glutena, brez laktoze.
60 kapsul

Način uporabe: Z otroke od 12 let in odrasle - 1 kapsula na 
dan med obrokom. Piti z veliko vode.
Zadošča za 60 dnevno uporabo.

Kompleks Lactobacillus, Bifidobacterium in Strep
tococcus.



 

Turmeric 600mg +
Black Pepper 5mg

Turmeric + Black Pepper

Proizvedeno v EU, brez glutena, brez laktoze, vegan.
60 kapsul

Način uporabe: 1 kapsula na dan. Zaužiti med obrokom.
Zadošča za 60 dnevno uporabo.

Sestavine (1 kapsula):
kurkuma (Curcuma longa L) v prahu - 600 mg, 
sredstvo za glaziranje: hidroksipropilmetil celuloza, 
črni poper v prahu - 5 mg.

Črni poper in kurkuma imata ključne aktivne 
sestavine, ki prispevajo k njunim protivnetnim in 
antioksidativnim lastnostim.

Piperin, ki ga najdemo v črnem popru, poveča 
absorpcijo kurkumina in njegovo učinkovitost v 
telesu.

Kurkuma v prahu se uporablja za lajšanje prebavnih 
motenj, kot so občutek sitosti, počasna prebava in 
napihnjenost.



 

Gingko biloba 1000mg
+ Vitamin B3 5mg

Ginkgo biloba + Vitamin B3

Način uporabe:
Za odrasle 1 tableta na dan.

Zadošča za 60 dnevno uporabo.

Proizvedeno v EU.

Brez glutena.

Brez laktoze.

Vegan

Ekstrakt lista ginka (Ginkgo biloba) spodbuja krvni 
obtok v možganih, pomaga ohranjati kognitivne funk
cije, spodbuja spominske procese in mentalne spos
obnosti.

Vitamin B3 prispeva k sproščanju energije pri pres
novi in k k delovanju živčnega sistema.

60 tablet



 

Fat
burner

Fat burner Premium
Zavira apetit in odstranjuje neželeno maščobo.

Poveča raven energije.

Krepi imunski sistem.
Ketoni, encimi, ki jih najdemo v malinah, razgrajujejo 
telesne maščobne celice.

Guarana zmanjša občutek lakote in apetita.

Kofein iz guarane se sprošča veliko počasneje, 
njegov stimulativni učinek pa je daljši in traja 
približno šest ur.

Teobromin iz guarane je sestavina, ki pomaga pri 
izgorevanju maščob.

Deluje tudi tako, da spodbuja termogenezo, ki urav- 
nava telesno temperaturo, posredno pa bistveno 
pripomore k izgubi teže in topljenju maščob.

Proizvedeno v EU, brez glutena, brez laktoze, vegan.
60 kapsul

Način uporabe: Za odrasle 1 kapsula na dan.
Zadošča za 60 dnevno uporabo.

Zeleni čaj ima diuretični učinek, pomaga odstraniti 
površinsko maščobo.

*Vsebuje kofein. Ni priporočljivo za otroke in nosečnice (1 kapsula 
vsebuje 1 mg kofeina).



 

Spirulina
v prahu

Spirulina v prahu Premium
Spirulina je vrsta modrozelene alge, ki jo najdemo v jezer
ih in oceanih. Spirulina je popoln protein, kar pomeni, da 
vsebuje vseh 9 esencialnih maščobnih kislin, vsebuje pa 
celo 10-krat več beta karotena kot korenje.

Način uporabe:
Zmešajte eno čajno žličko spiruline v prahu (3 g) s sokom 

ali hrano. Priporočljivo je jemanje 2-krat na dan med jedjo ali 
med obroki. Ni priporočljivo uživati s toplimi napitki, saj toplo-

ta nevtralizira delovanje hranilnih snovi.
Opozorilo: Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se 
ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestek za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Hraniti na suhem in 

hladnem mestu.

Je bogata z aminokislinami ter naravno vsebuje kloro -
fil, vitamine in minerale v sledovih. Hkrati je dragocen vir 
prehranskih sestavin, kot sta vitamin B12 in jod, ki pozi-
tivno vplivata na splošno stanje telesa. 

Spirulina je bogata z vitaminom B12, ki prispeva k
normalnemu delovanju imunskega sistema, železom, 
ki zmanjšuje utrujenost in izčrpanost, kromom, ki 
prispeva k vzdrževanju normalne ravni glukoze v 
krvi, in jodom, ki prispeva k normalni proizvodnji 
hormona ščitnice. 

Je vir vitamina E, ki ščiti celice pred oksidativnim
stresom, in mangana, ki prispeva k normalni tvorbi
vezivnega tkiva.



 

Spirulina
tablete

Spirulina tablete Premium
Spirulina je vrsta modrozelene alge, ki jo najdemo v jezer-
ih in oceanih. Spirulina je popoln protein, kar pomeni, da 
vsebuje vseh 9 esencialnih maščobnih kislin, vsebuje pa 
celo 10-krat več beta karotena kot korenje.

Način uporabe:
Popijte 2 krat na dan 5 tablet z 2-2,5 dl vode ali sokom (najbolje 

po obroku).
Opozorilo: Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se 
ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestek za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Hraniti na suhem in 

hladnem mestu.

Je bogata z aminokislinami ter naravno vsebuje kloro-
fil, vitamine in minerale v sledovih. Hkrati je dragocen vir 
prehranskih sestavin, kot sta vitamin B12 in jod, ki pozi-
tivno vplivata na splošno stanje telesa. 

Spirulina je bogata z vitaminom B12, ki prispeva k
normalnemu delovanju imunskega sistema, železom, 
ki zmanjšuje utrujenost in izčrpanost, kromom, ki 
prispeva k vzdrževanju normalne ravni glukoze v 
krvi, in jodom, ki prispeva k normalni proizvodnji 
hormona ščitnice. 

Je vir vitamina E, ki ščiti celice pred oksidativnim
stresom, in mangana, ki prispeva k normalni tvorbi
vezivnega tkiva.



 

MSM
v prahu

MSM v prahu Premium

Način uporabe:
Dvakrat na dan raztopiti 3g praha v kozarcu vode ali soka in 

popiti. Najbolje po obroku.
Opozorilo: Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se 
ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestek za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Hraniti na suhem in 

hladnem mestu.

Msm  - „mineral lepote“

Izvira iz oceana, natančneje iz planktona, ki ga izloča. Ko 
morska voda izhlapi, to žveplo spet konča na tleh kot dež 
in postane del rastlinskega sveta. Poleg tega, da je 
sestavni del flore, se MSM nahaja tudi v naših celicah, 
kjer igra eno ključnih vlog za pravilno delovanje celotne
ga organizma.

Sodeluje pri nastajanju novih celic, kolagena in 
elastina, absorpciji vitaminov, ohranjanju zdravih 
sklepov, tkiv in mišic ter vzpostavljanju kislinsko-
bazičnega ravnovesja.

MSM (metilsulfonilmetan) v prahu, prehransko dopolnilo.

MSM (metilsulfonilmetan) je ekološko (biološko) aktivno 
žveplo in se uporablja kot prehransko dopolnilo.



 

Matcha
v prahu

Matcha v prahu Premium

Način uporabe:
V skodelico dodajte eno jušno žlico matcha prahu, dodajte 
žlico hladne vode in premešajte. Dodajte hladno ali toplo vodo 

ali napitek po izbiri. Matcha prah lahko dodate v smoothie.

Matcha je japonski vrhunski zeleni čaj v prahu, ki se 
uporablja v tradicionalnih japonskih čajnih slovesnostih 
že skoraj tisočletja. 
Matcha je močan antioksidant z razstrupljevalnim 
učinkom. 

Za razliko od drugih vrst zelenega čaja, ki lahko 
stoji pripravljen, se matcha čaj vedno pije sveže 
pripravljen.

Lističe zelenega čaja za proizvodnjo matche se nabira 
nekaj tednov pred klasično žetvijo, izključno iz grmov, ki 
so skriti pred direktno sončno svetlobo. Ta proces med 
drugim spodbuja sintezo klorofila in zvišuje raven 
aminokislin, predvsem L-teanina. Lističe se nabira 
izključno ročno, nato se jih popari in posuši ter na koncu 
z mlinom na kamne zmelje v fin prah. 

Naravno je bogat z antioksidanti (katehin), vitamini A, 
B6, C in K, minerali, magnezijem, kalcijem, železom, 
kalijem, fosforjem, cinkom in bakrom.



 

Konopljini proteini
v prahu

Konopljini proteini v prahu

Način uporabe:
30g praha raztopite v vodi, soku ali rastlinskem napitku.

Opozorilo: Ni namenjeno otrokom, nosečnicam ali doječim 
materam.

Konopljini proteini so bogati z nenasičenimi maščobni-
mi kislinami (omega 3-6-9), vlakninami, železom, mag-
nezijem, kalcijem in kalijem.

So bogati z vlakninami in beljakovinami, zaradi česar 
je idealno živilo za hujšanje. Poleg tega, da blagodejno 
vpliva na prebavo, daje tudi občutek sitosti in tako pripo-
more k zmanjšanju vnosa kalorij. 
Konopljini proteini prispevajo k oblikovanju telesa, 
izgradnji mišične mase in okrevanju mišic po naporni 
vadbi.

Konopljini proteini so bogata zakladnica vitaminov, 
mineralov, esencialnih aminokislin in maščobnih kislin, 
antioksidantov.

Konopljin protein v prahu ne vsebuje glutena in 
laktoze, ne povzroča napenjanja in je lahko prebavljiv.
Priljubljen je predvsem pri športnikih, ki ga uporabljajo 
pri pripravi energijskih napitkov.



 

Grahovi proteini
v prahu 80%

Grahovi proteini v prahu 80%
Grahovi proteini so izjemno bogati z beljakovinami. V hranilni 
sestavi vsebujejo min. 80% beljakovin. 

Proteini vsebujejo vse aminokisline, ki jih telo potrebuje v 
podobnem razmerju kot meso in jajca. Toda za razliko od beljak-
ovin živalskega izvora grahovi proteini vsebujejo esencialne 
maščobne kisline, folno kislino, mineralne soli, vitamine in 
encime, zaradi česar so primerni za absorpcijo in visoko prebav-
ljivost.
Grahovi proteini so bogati z železom. Da bi se grahovi 
proteini bolje absorbirali in izkoristili, se jih kombinira z
vitaminom C ali z živili, bogatimi z vitaminom C, kot so 
citrusi. V takšni kombinaciji se grahovi proteini in železo,
iz proteinov absorbirajo do 67% bolje.

Grahovi proteini vsebujejo vse esencialne aminokisline, pri 
čemer je količina razvejanih aminokislin (BCAA): L-levcina, 
L-valina in L-izolevcina izjemno pomembna.

Z uživanjem grahovih proteinov lahko preprosto povečate 
vnos proteinov. To je še posebej zaželeno za tiste, ki želijo 
povečati svojo mišično maso, kot so bodybuilderji, športniki 
in rekreativci.
Večina ljudi uporablja grahove proteine v svojih smoothijih ali 
jih zmeša z vodo ali stisnjenim sokom za po vadbi.

Drugi načini, kako jih lahko uporabite: vmešajte v ovseno 
kašo ali rjavi riž, dodajte v sladice, dodajte v rastlinsko mleko, 
dodajte v smoothie, dodajte sladoledu in drugo.

Za največji izkoristek proteinov po treningu je priporočljivo, da 
se jih zaužije v dveh urah po treningu.



 

Kakav
v prahu

Kakav v prahu Premium
Švedski botanik Linne, je rastlino poimenoval Theobroma 
cacao L., kjer "theobroma" pomeni "hrana bogov".

Vsebuje dragoceno prehransko sestavo in minerale, 
kalcij, kalij, magnezij, železo, cink in fosfor. Kakav v 
prahu je naravni antioksidant in pravo superživilo. 
Odličen je za pripravo raznih sladic in napitkov.

Vsebuje magnezij in železo, ki prispevata k zmanjševan-
ju utrujenosti in izčrpanosti. Cink ščiti celice pred oksida-
tivnim stresom in prispeva k ohranjanju zdravih las, 
nohtov in kože.

Pridelan je iz vrhunskih ekoloških kakavovih zrn z 
aromatičnim okusom po oreščkih in bogato aromo. Ne 
vsebuje dodanega sladkorja.
Dodajte kakav v prahu hladnim in toplim napitkom,
ovsenim kosmičem, müslijem, smoothijem in 
sladicam.

100% BIO kakav v prahu.



Kalček d.o.o., Avstrijska ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, www.biolife.si

Prehranska dopolnila


