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LIVE
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IZGLEDAJTE BOLJE

better

ŽIVITE BOLJE
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ZGODOVINA

2018

Nutriance Organic: znanstveno zasnovana linija
za nego kože na osnovi primarnih sestavin iz
morskih rastlin. S cerifikatom Eco-Cert.

2017

CoQ10 naravnega izvora: z ekskluzivno
formulo NeoLife zagotavlja naravni in visoko
biorazpoložljivi CoQ10, s podporo edinstvenega
profila ključnih “partnerskih hranil”.

2010

Tre: čisti koncentrirani izvlečki iz granatnega
jabolka, acai jagod in zelenega čaja v NeoLife
ekskluzivni zaščiteni mešanici Inflox za
dolgotrajno dobro počutje.

2008

Pro-Vitality+:
zdravje + imunska zaščita + energija = Vitalnost!
Pro Vitality jih združuje vse!

2001

Znanost za učinkovit nadzor telesne teže.
Tehnologija nadzora glikemijske reakcije je
klinično testirana in dokazana. Maksimalno
spodbuja izgorevanje maščob in zmanjša
njihovo nalaganje.

1992 - 1993

Carotenoid Complex je prvo in edino prehransko
dopolnilo, ki nudi celo družino karotenoidov,
idealno zaščitno dopolnjevanje k prehrani iz
sadja in zelenjave!
Absolutna novost: NeoLife je prva družba
direktne prodaje, ki jo povabijo, da svoja odkritja
predstavi (raziskava o izdelku Carotenoid Complex)
na Akademiji znanosti v New Yorku.

1970

2006

Končno, popolno prehransko dopolnilo z
omega-3 maščobnimi kislinami: predstavljen
je izdelek Salmon Oil Plus, prvo in edinstveno
prehransko dopolnilo, ki zagotavlja stalno
standardizirano podporo vseh osmih članov
družine omega-3 maščobnih kislin.

1994

Raziskave Ameriškega ministrstva za kmetijstvo
- USDA in izsledki raziskovalnih univerzitetnih
centrov, objavljeni v uglednih priznanih
znanstvenih revijah, dokazujejo, da Carotenoid
Complex prispeva k višji stopnji karotenoidov
v krvi in krepi imunski sistem, zahvaljujoč
močnemu antioksidantnemu delovanju!

1984 - 1987

Aloe Vera Plus korenito spremeni prehransko
dopolnjevanje na osnovi Aloe Vere!
Vedno pred časom: Omega-3 Salmon Oil
postavi nove kakovostne standarde čistosti med
prehranskimi dopolnili z omego-3 maščobnimi
kislinami!

Profesor Arthur Furst se pridruži NeoLife-u in
ustanovi Znanstveno Svetovalni Odbor!

1970

Na trg pridejo revolucionarni detergent in čistila
za nego doma, ki so prijazni do okolja: detergent
za perilo G-1, nežno tekoče čistilo LDC (Light
Duty Cleaner) in koncentrirani Super 10.

1958

Temeljni začetek: predstavljen je izdelek
Formula IV z žitnimi koncentrati Tre-en-en.
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Naša zgodba

Ponuja rešitve za ključne potrebe

ZAVEZUJE K TEMU, DA POSTANE SVET BOLJ SREČEN IN
ZDRAV KRAJ
Že kot majhen fant je Jerry Brassfield trpel za hudo astmo in alergijami.
Jerryjeva mama, odločena, da bo našla pomoč za svojega bolnega sina,
je začela njegovi prehrani dodajati naravna prehranska dopolnila. Takrat
je Jerry spoznal, kako močan vpliv imajo lahko kakovostna dopolnila na
povrnitev zdravja.
Zaradi svoje želje pomagati drugim je Jerry začel prepričljivo
pripovedovati svojo izkušnjo in ugotovil, da večina potrebuje rešitev
zaradi pomanjkljive prehrane. Kmalu se je izkazalo, da lahko širjenje
kakovostnih izdelkov in sodelovanje z drugimi, z namenom doseganja
zdravstvenih in finančnih ciljev, pripelje do donosne domače poslovne
dejavnosti.
JERRY BRASSFIELD
USTANOVITELJ

KRONIČNE
CHRONIC

BOLEZNI
DISEASE

HIGHER THAN EVER
POGOSTEJŠE
KOT BEFORE
KADARKOLI

Njegovo zaupanje v izdelke in želja po izboljšanju življenj je pomagala
mali tržni mreži postati globalna večmilijonska družba.

ZOPERSTAVIMO SE KRONIČNIM BOLEZNIM

Vsebina

Imamo
moč, da
prevzamemo
nadzor nad
svojim dobrim
počutjem

Ključni izdelki
Uravnavanje telesne teže

Prišel je čas je, da obrnemo trende
Po projekcijah Svetovne zdravstvene organizacije bodo
kronične bolezni do leta 2020 predstavljale skoraj tri od štirih
smrtnih primerov po vsem svetu.

8
14

Srce18
Darilo narave

Kronične bolezni so:
• B olezni srca
• R ak
• D iabetes
• Infarkt
• K ronične bolezni dihal

20

Kosti22
Zanj in zanjo

23

Energija in
telesna pripravljenost24
Za vaše dobro počutje

26

Obilje sadja in zelenjave

28

DOBRA NOVICA - REŠITEV JE OČITNA
Vodilni zdravstveni organi se strinjajo, da je ključno za
preprečevanje bolezni in promocijo zdravja:

Energija31

NADZOR TELESNE TEŽE

Prehrana otrok

32

Vitamini in minerali

34

Nutriance Organic Skin Care

37

Nutriance lepota

42

POLNOVREDNIH ŽITIH

Golden za nego doma

44

SADJU IN ZELENJAVI

TELESNA AKTIVNOST

In prehrana, bogata s polnovrednimi hranili, ki jih najdemo v:

Dobrodelnost46

4

SREČA

RIBAH
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NeoLife Razlika
ČISTOST, MOČ IN DOKAZ

•P
 REUČEVANI: Svetovno najbolj
priznani znanstveniki, raziskovalci
in strokovnjaki za prehrano iščejo
učinkovite rešitve za dolgoročno
dobro počutje.
•Č
 ISTI: Izkušeni tehnologi izberejo le najboljše sestavine
za najvišjo raven čistosti.
•M
 OČNI: Znanstveniki so NeoLife izdelke razvili s
pomočjo najnovejših znanstvenih in tehnoloških
dosežkov za koncentrirano in standardizirano količino
aktivnih sestavin, ki zagotavljajo, da končni izdelek
zares lahko ponudi vse naravne blagodejne lastnosti.
•P
 REIZKUŠENI: NeoLife izdelki gredo skozi stroge
procese testiranj z uporabo najnovejših znanstvenih
metod. Tako zagotavljajo varnost, kakovost in
učinkovitost. Za naše izdelke ki so rutinsko testirani na
potencialne škodljive snovi, nikoli ne uporabljamo GMO
sestavin (genetsko spremenjene organizme).
•D
 OKAZANO: Klinične raziskave dokazujejo
učinkovitost NeoLife izdelkov in so objavljene v
številnih najuglednejših, svetovno znanih znanstvenih
publikacijah. Naša edinstvena in neomajna predanost
najvišji ravni znanstvene strokovnosti je pritegnila
pozornost raziskovalcev z Ministrstva za kmetijstvo
ZDA, Centra za nadzor in preventivo bolezni,
pomembnih univerz in uglednih znanstvenih institucij
po vsem svetu.

Temeljijo na naravi, podpira jih znanost
NeoLife filozofija o izdelkih je zelo enostavna:
absolutna, zanesljiva, brezkompromisna kakovost.
Verjamemo, da so pravilne odločitve o našem telesu in našem
domu – odločitve, kaj vnesti in česa ne – ene od najpomembnejših
odločitev v našem življenju. Ko gre za naše dobro počutje in počutje
naših otrok in najbližjih, preprosto ni prostora za kompromise.
6

NARAVI

Temeljijo na
Naša filozofija

Zgodovina vrhunske znanosti

TEMELJIJO NA NARAVI

NeoLife izdelki ponujajo le najboljše
naravne sestavine, ki vam pomagajo do
optimalnega zdravja in blagostanja.
PODPIRA JIH ZNANOST

Izdelki vsebujejo bioaktivne hranilne
snovi v obliki ekskluzivne, klinično
dokazane formule, ki omogoča
maksimalno absorpcijo in porabo
blagodejnih hranilnih snovi s pomočjo
najnaprednejših znanstvenih
metod in zaščitenih postopkov.
ZAGOTOVLJENA KAKOVOST

Ponosni smo na neomajno kakovost in
varnostne standarde, ki že več kot 50 let
zagotavljajo učinkovitost naših izdelkov.
DELAMO TISTO, KAR JE PRAV

Naša filozofija nam nalaga, da je
vsaka odločitev, ki jo sprejmete,
najboljša za vas, vašo družino, vaš
dom in okolje. Ponosni smo na
dolgo zgodovino trajnostne poslovne
dejavnosti, recikliranja embalaže in
sprejemanja okolju prijaznih odločitev.

PODPIRA JIH
ZNANOST

Že več kot 50 let generacije družin
po vsem svetu zaupajo NeoLife-u,
da lahko stori tisto, česar ne zmore
nobena druga družba: razvije
izdelke, ki temeljijo na najboljših
polnovrednih živilih. Milijoni
zadovoljnih ljudi so dokaz njihove
učinkovitosti.

Arthur Furst
1914-2005
Ustanovitelj in častni član
Znanstveno-svetovalni odbor (SAB)
Toksikolog, farmakolog

Ustanovitelj NeoLife Odbora za
znanstveno svetovanje,
Dr. Arthur Furst je v mednarodnih
krogih priznan kot pionir na
področju toksikologije in raziskav
rakavih obolenj. Dr. Furst je
na univerzi Stanford ustanovil
Laboratorij za kemoterapijo raka
in imel 50 let vodilno vlogo
v znanstvenih raziskavah o
preventivi bolezni. Njegova
številna odkritja so privedla do
razvoja revolucionarnih NeoLife
izdelkov, njegov neverjeten talent,
energija, predanost in vizija pa
so najpomembnejši razlogi, zakaj
NeoLife, leto za letom, ustvarja
vrhunske in inovativne izdelke,
ki so odgovor na realne človeške
potrebe .
Odbor za znanstveno svetovanje, ki
ga je Dr. Furst ustanovil leta 1976, je
v samem središču svetovne mreže
vodilnih znanstvenikov in raziskav,
ki se ukvarjajo s promocijo zdravja
na temelju narave. Člani našega
Odbora za znanstveno svetovanje
aktivno izvajajo
pomembne raziskave,
o katerih tudi redno
objavljajo članke v
uglednih znanstvenih
publikacijah. Zaščitni
znak SAB-a zagotavlja najboljše,
najvarnejše in najučinkovitejše
izdelke na svetu.

Mark Lowman
Mednarodni podpredsednik
za izdelke, znanost
in tehnologijo

Dr. Fred G.
Hooper
Biokemik in
nutricionist

John R. Miller

Dr. Arianna Carughi

Produktni tehnolog
in raziskovalec

Znanstvenica na področju
prehrane, Članica Stanforda

Dr. Laszlo P.
Somogyi
Znanstvenik za področje
prehrane

Dr. David
Shepherd
Mikrobiolog in
biokemik

Dr. Diane Clayton
Biokemičarka, nutricionistka
in zdravstvena strokovnjakinja

Liz Applegate
Ph. D.,
Športna nutricionistka
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Pro Vitality+ Esencialna celična prehrana

Ključni
izdelki

90%
NAJ BO VAŠ IZZIV BOLJŠE ŽIVLJENJE

Spremenite
svoje
življenje, po
eno celico
naenkrat

• D nevno pojemo manj kot 1 obrok polnovrednih žit.

VSAKODNEVNA VREČKA OBILJA

•D
 ragocene lipide in sterole odstranijo, saj na ta način živilom podaljšajo
rok trajanja.
 nogi ne jedo rib zaradi zaskrbljenosti o prisotnosti težkih kovin in drugih
•M
škodljivih snovi.
•V
 ečina ljudi je pod povprečjem priporočene količine nekaterih esencialnih
vitaminov in mineralov.

Vsaka vrečka Pro Vitality + zagotavlja dnevno prehrano
iz polnovrednih žit, rib, sadja in zelenjave ter vitamine in
minerale.

VEČINA NAS
DNEVNO NE POJE
PRIPOROČENIH
400 G SADJA IN
ZELENJAVE

Pro Vitality +
Koda 942 – 30 vrečk

Močna hranila,
ki imajo
vlogo pri:
Oskrbi z energijo
•
Delovanju imunskaga
sistema
•
Zaščiti celic pred
oksidativnim stresom
•
Delovanju srca,
možganov in
živčnega sistema
•
Ohranjanju vida
•

PREHRANA
MAŠČOBE IN SLADKORJI
BELJAKOVINE
SADJE IN ZELENJAVA
POLNOVREDNA ŽITA
TELESNA DEJAVNOST IN NADZOR TELESNE TEŽE
8

NeoLife wellness piramida

Zmanjševanju
utrujenosti in
izčrpanosti
•
Ohranjanju zdrave
kože, las in nohtov

ŠTIRI OSNOVNE PREHRANSKE SESTAVINE

1

TRE-EN-EN KONCENTRAT ŽIT

  2

CAROTENOID COMPLEX

3

SALMON OIL PLUS

4

ESSENTIAL VITAMIN & MINERAL
COMPLEX

NAHRANITE SVOJE CELICE
Tre-en-en je prvo prehransko dopolnilo z lipidi in
steroli iz polnovrednih žit, ki skrbi za optimalno celično
prehrano.

ZAŠČITITE SVOJE CELICE
Z zaščitno močjo karotenoidov iz korenja, paradižnikov,
špinače, rdečih paprik, breskev, jagod in marelic
pomaga pri krepitvi vaše naravne odpornosti. Tako
močna formulacija širokega in edinstvenega spektra
karotenoidov, da smo ga patentirali!

URAVNAVA DELOVANJE VAŠIH CELIC
Najboljše močno ribje olje na svetu s standardiziranimi
količinami vseh osmih članov omega-3 maščobnih
kislin, ki lahko koristi vašemu srcu. Testiran na 200
potencialnih onesnaževalcev z dovoljeno mejo detekcije
NIČ.

NAHRANITE SVOJE CELICE
Popolna zaščitena mešanica 18-ih esencialnih vitaminov
in mineralov temelji na več kot 50 letih izkušenj in
strokovnega znanja s prehranskega področja. Pomaga
premostiti prehransko vrzel v sodobni prehrani.

ODKRIJTE VRHUNEC DOBREGA POČUTJA

Poleg zdrave prehrane in življenjskega sloga, lahko
Pro Vitality + pomaga zapolniti prehranske vrzeli
tipične sodobne prehrane.
9
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Odkrijte, kaj je v Pro Vitality+
Tre-en-en žitni koncentrat

  2

Carotenoid Complex

3

Omega-3 Salmon Oil Plus

4

Essential Vitamin & Mineral Complex

NAHRANITE SVOJE CELICE
ZAŠČITITE SVOJE CELICE
URAVNOVESITE SVOJE CELICE
NAHRANITE SVOJE CELICE

VAŠE CELICE SO LAČNE, NAHRANITE
JIH!
Lipidi in steroli so pomembni sestavni deli naših
celičnih membran in so potrebne za prenos
hranil v celice in odpadkov iz celic. Na žalost,
se s predelavo zrn odstranjuje s hranili bogate
zunanje ovojnice, ki vsebuje lipide, sterole in druga
pomembna hranila. To povzroča neučinkovitost na
celičnem nivoju, kar se pokaže v vaši utrujenosti in
počasnosti.

Tre-en-en
žitni koncentrat
Koda 927 – 120 kapsul

3

Z zaščitno močjo karotenoidov iz korenja,
paradižnikov, špinače, rdečih paprik, breskev,
jagod in marelic

KLINIČNO TESTIRAN IN DOKAZAN

10

EPA in DHA imata vlogo pri
delovanju srca.

VSAKO PAKIRANJE
VSEBUJE MOČ
KAROTENOIDOV, KI
JE VEČJA OD 115
KILOGRAMOM SVEŽEGA
SADJA IN ZELENJAVE!

Carotenoid Complex
Koda 566 – 90 kapsul

4

Omega-3

Salmon Oil Plus
Koda 929 – 90 kapsul
glej str. 9 in 18

PREMOSTITE PREHRANSKO
VRZEL
Popolna zaščitena mešanica 18-ih
esencialnih vitaminov in mineralov
temelji na več kot 50 letih izkušenj in
strokovnega znanja s prehranskega
področja. Pomaga premostiti
prehransko vrzel v sodobni prehrani.
Zagotavlja uravnoteženo mešanico
esencialnih mikrohranil, ki so
esencialna za delovanje celic. Dodano
železo ima vlogo pri nastajanju
rdečih krvničk in hemoglobina, s tem
pa tudi pri prenosu kisika v telesu.
Železo prispeva k zmanjševanju
utrujenosti in izčrpanosti.

18

PREHRANA

IK

ROHRAN

IL

Prvo in edino prehransko dopolnilo s karotenoidi
iz polnovredne hrane, ki so ga
testirali raziskovalci
Ameriškega ministrstva za
kmetijstvo (USDA)

SRCE, MOŽGANI IN VID

DHA ima vlogo pri delovanju
možganov in ohranjanju vida.

PREHRANA ZA VAŠE CELICE

PODPRTI Z
ZNANOSTJO

  2

TRE-EN-EN OSKRBI Z
LIPIDI IN STEROLI IZ
POLNOVREDNIH ŽIT,
KI JIH PRIMANJKUJE
V NAŠI PREHRANI

M

1

1

Ključni
izdelki

HRANILNE
SNOVI

VITAMINI IN MINERALI
PRISPEVAJO K ZAPOLNITVI
PREHRANSKE VRZELI.
ESSENTIAL VITAMIN &
MINERAL COMPLEX:
NAHRANITE SVOJE
CELICE

11
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Okusna dnevna prehrana

Ključni
izdelki

PREDNOSTI
BELJAKOVINSKIH NAPITKOV

PRIPOROČEN DNEVNI VNOS
0,8 g/kg telesne teže

NeoLifeShake je slasten način, da z
vsakodnevno prehrano vnesemo v
svoje telo kakovosten vir beljakovin,
vlaknin, vitaminov in mineralov.
Idealno za vso družino!

Teža: 63 kg
Višina: 165 cm

Praktično
pakiranje
posameznih
obrokov

50 g

Beljakovine prispevajo k povečanju
mišične mase, k vzdrževanju
mišične mase in k ohranjanju
zdravih kosti.

Ne vsebuje
sintetičnih sladil.
•

Teža: 75 kg
Višina: 178 cm
60 g

NeoLifeShake
Koda 915 – Vanilja | 15 vrečk
Koda 916 – Čokolada | 15 vrečk
Koda 917 – Jagodičevje in smetana | 15 vrečk

Koda 915 – Vanilja | 15 vrečk
Koda 916 – Čokolada | 15 vrečk
Koda 917 – Jagodičevje in smetana | 15 vrečk

Za otroke, ki se še razvijajo,
najstnike, nosečnice in
doječe matere, ter za vse, ki
želijo izgubiti telesno težo,
se priporoča večji delež.

Pomembne lastnosti:

Za vaš
dober
občutek

Ne vsebuje
koruznega
sirupa z visoko
vsebnostjo
fruktoze.
•
Ne vsebuje
sintetičnih barvil.

ZAŠČITENA
MEŠANICA BELJAKOVIN

ZAŠČITENA
MEŠANICA VLAKNIN

•

• Biološko popoln izdelek z vsemi
22-imi aminokislinami, vključno
z 9-imi esencialnimi
• Strokovno gledano napredna mešanica
z vrhunskim profilom aminokislin
• Soja
• Mleko
• Kazein
• Sirotka
• Visok PDCAAS (Indeks kakovosti
beljakovin)
• Bogat vir beljakovin - 18 g visoko
kakovostnih beljakovin oziroma 26 g v
primeru, ko dodamo posneto mleko

• Bogat vir vlaknin,
5 g v vsakem obroku
• Iz polnovredne hrane:
soja, oves, guar
• Daje občutek sitosti

Ne vsebuje
konzervansov.

Zasnovan na tehnologiji
nadzora glikemijske
reakcije
Vsebuje BCAA
(aminokisline z razvejanimi verigami)

PODPRTI Z
ZNANOSTJO

glej str. 12, 14, 17, 24

12

NEOLIFE PREDNOSTI

• Proces Protogard — Proces
mešanja na nizki temperaturi ščiti
aminokisline, povečuje hranljivo
vrednost
• Uravnotežen — idealno razmerje
beljakovin, maščob in ogljikovih
hidratov
• 26 esencialnih vitaminov in
mineralov

ESENCIALNI

13
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Zakaj deluje?
TEHNOLOGIJA NADZORA
GLIKEMIJSKE REAKCIJE
Uživanje jedi, ki povzročajo dvige
in padce sladkorja preko dneva,
je vzrok za stres organizma.
Nadzorovana glikemična reakcija
spodbuja stalno raven energije,
zmanjšuje skladiščenje maščob in
pospešuje izgorevanje maščob.

STOPNJA GLUKOZE

Controlled Glycemic Response
SUPPORTS NORMAL
BLOOD SUGAR LEVELS

Za več energije
Botanical Balance
Uravnovesite svoje telo
z varno celovito (holistično) podporo
• Učinkovita holistična podpora s
kromom, ki prispeva k vzdrževanju
normalne ravni glukoze v krvi.
• Nič umetnega! Ne vsebuje
sintetičnih barvil, arom, sladil
ali aditivov.
Koda 800 – 120 tablet

10

12

2

4

6

8pm

Hipoglikemijski obrok
Nadzorovana glikemijska reakcija

ZGRADITE IN
VZDRŽUJTE MIŠICE
Beljakovine prispevajo k povečanju
mišične mase, k vzdrževanju
mišične mase in k ohranjanju
zdravih kosti.

OBČUTITE ENERGIJO
Ekskluzivna beljakovinska
mešanica in visoko kakovostne
vlaknine vam bodo dale dolgotrajen
občutek polnosti, kar je ključnega
pomena za uravnavanje telesne
teže.

ZDRUŽENI STARODAVNA MODROST IN
SODOBNA ZNANOST
Ekskluzivna formula NeoLife združuje starodavno modrost, ki
izhaja iz ajurvedske in tradicionalne kitajske zeliščne medicine, ki
jo je potrdila vrhunska sodobna klinična znanost. Sestavine teh
močnih polnovrednih živil vsebujejo zaščiteno ajurvedsko zeliščno
mešanico z alfa-lipoično kislino in kromom iz GTF kvasa – najbolj
bioaktivne oblike. Krom ima vlogo pri presnovi makrohranil in
prispeva k vzdrževanju normalne ravni glukoze v krvi.

ZAŠČITENA AJURVEDSKA
ZELIŠČNA MEŠANICA
Polnovredna naravna zelišča. Cimet, kurkumin in
kurkuma za celovito podporo.
CIMET (CASSIA)

Že od antičnih časov se uporablja tako pri
kuhanju kot tudi naravno zdravilo.
DRUGI PRIPOMOČKI:

• NeoLife Shaker
•	NeoLife Vodič
za uravnavanje
telesne teže

KURKUMIN (CURCUMA LONGA L.)

Najbolj biološko aktivno fitohranilo
iz kurkume.

KURKUMA (CURCUMA LONGA L.)

Zagotavlja širok spekter kurkuminoidov.
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NeoLifeTea

NeoLifeBar
BREZ GLUTENA
UŽITEK, KI SI GA
PRIVOŠČITE ZA BOLJŠE
POČUTJE
NeoLifeBar nudi naravna
polnovredna žita, oreščke in
semena ter hranila iz mešanice
jagodičevja za dolgotrajno dobro
počutje.

PODROČJE
GLIKEMIJSKEGA
NADZORA

8am

Uravnavanje
telesne teže

•	Zasnovan na tehnologiji nadzora
glikemijske reakcije
•	Popoln dopoldanski ali popoldanski
mini obrok kot del NeoLife Programa
za uravnavanje telesne teže
•	10 g beljakovin, 5 g vlaknin in
320 mg omega-3 maščobnih
kislin iz lanenih semen
•	180 kalorij
• Širok spekter vitaminov in mineralov
•	Vse je naravno - ne vsebuje
ničesar sintetičnega!

POLNOVREDNA
ŽITA

LANENA
SEMENA

PRIVOŠČITE SI SKODELICO,
KI VAS BO PREDRAMILA
NeoLifeTea je varna, zdrava in
nizkokalorična rešitev za vaše
boljše počutje
•	NeoLifeTea je okusen in naraven
vzpodbujevalec vitalnosti
•	V trenutku zagotovi energijo
• Mešanica zelišč za takojšnjo vitalnost
•	Standardiziran izvleček zelenega
čaja zagotavlja aktivno sestavino
EGCG (epigalokatehin galat).
•	Le 5 kalorij na porcijo.

MEŠANICA
ČAJEV

IZBRANA
ZELIŠČA

Koda 920 – 15 vrečk
(30 porcij)

MEŠANICA
JAGODIČEVJA

Koda 950 – Sadje in oreščki
15 ploščic
RAZLIČNI
OREŠČKI IN
SEMENA

NARAVNE
AROME

ENA OD RAZISKAV
MEDINUNIVERZITETNIMI
ŠTUDENTI,
A SURVEY CONDUCTED WITH UNIVERSITY
STUDENTS, NEOLIFETEA
USERS:
KI UŽIVAJO
NEOLIFETEA

91% 78%
Felt
občutili
more
več
energy
energije

Felt
občutili
more
večjo
focused
zbranost
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Imejte radi svoje telo

Uravnavanje
telesne teže

PROGRAM ZA URAVNAVANJE TELESNE
TEŽE ZA VSE ŽIVLJENJE

Klinično dokazane prednosti NeoLifeShake-a:

Več kot 50 % evropskega prebivalstva ima
prekomerno telesno težo ali je debelih, vendar želimo
to spremeniti! NeoLife Program za uravnavanje
telesne teže smo zasnovali z mislijo na vas, saj temelji
na znanosti o celični prehrani in revolucionarnih
znanstvenih konceptih, ki spodbujajo varno, trajno in
zdravo uravnavanje telesne teže.

Nadzor telesne teže

Zmanjšuje maščobe
in telesni volumen

	Znižuje indeks
telesne mase
(ITM)

• Ne vsebuje sintetičnih barvil,
sladil ali konzervansov.

Koda 915 – Vanilja
15 vrečk
Koda 916 – Čokolada
15 vrečk
Koda 917 – Jagodičevje in
smetana
15 vrečk

NeoLifeShake
• Zaščitena mešanica:
18 g visoko kakovostnih
beljakovin
• Biološko popoln z vsemi
22-imi aminokislinami

OBČUTITE RAZLIKO Z NEOLIFESHAKE-OM

• 26 esencialnih vitaminov
in mineralov

Študije kažejo, da prehrana z veliko beljakovinami
pomaga zatreti lakoto, poveča sitost in izgorevanje
maščob, s čimer se spodbuja izgubo teže in zaradi
česar je lažje slediti programu hujšanja.

• Z lahkoto se ga
meša z vodo
• Samo 150 kalorij

• 5 g vlaknin

USPEH
ZDRAV NAČRT
PREHRANJEVANJA:
JEJTE PETKRAT NA
DAN, DA BOSTE
ZADOVOLJNI IN
POLNI ENERGIJE.
ZAJTRK

• NeoLifeShake
• Pro Vitality +

16

DOPOLDANSKI
MINI OBROK

• NeoLifeBar ali
zdrav prigrizek
• NeoLifeTea

KOSILO

• NeoLifeShake

POPOLDANSKI
MINI OBROK

• NeoLifeBar ali
zdrav prigrizek
• NeoLifeTea

VEČERJA

• Uravnotežen
obrok

17
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Središče vašega dobrega počutja

Srce,
možgani
in vid

Čeprav se mnogi trudijo, da bi povečali porabo rib,
jih še vedno ne pojedo dovolj. Zaskrbljujoča je tudi
vsebnost različnih škodljivih snovi, kot so živo srebro,
svinec in PCB, ki so prisotni v ribah.

NARAVNO
Omega-3 Salmon Oil Plus temelji na čistem,
naravnem lososovem olju in ponuja vse prednosti
polnovrednih živil enega najbogatejših naravnih virov
omega-3 maščobnih kislin.

Srce

ZAŠČITEN PROCES MOLEKULARNE DIFERENCIACIJE

Preprosto čisto.
Preprosto koristno.
Zaščiten proces molekularne diferenciacije
koncentrira koristne omega-3 maščobne kisline s
pomočjo hladne obdelave. Izdelek testirajo na več
kot 200 potencialno škodljivih snovi, kot sta živo
srebro in svinec, z dovoljeno mejo zaznave NIČ.

5

2

1

8

6

3

7

4

KONCENTRAT VSEH OSMIH VISOKO
UČINKOVITIH OMEGA-3 MAŠČOBNIH KISLIN

Močan in celovit spekter
Vsak vnos treh kapsul, proizvedenih z našo ekskluzivno formulo
UHPO3 (Ultra High Potency Omega-3), zagotavlja 1,07 g omega-3
maščobnih kislin s standardizirano količino vseh osmih članov
družine omega-3 maščobnih kislin. To omogoča vsem članom
omega-3 družine, da skupaj delujejo optimalno .

Klinično dokazane prednosti
• Biorazpoložljiva

RAVNOVESJE
DRUGA OMEGA-3
MOŽNOST
Koda 929 – 90 kapsul
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6

8

HPA
kislina
8 — heneikozapentaenojska
7
7

DPA — dokozapentaenojska kislina

7

5
6

EPA — eikozapentaenojska
kislina
8

5

5

5
3
4

3

3

SPOZNAJTE VSE ČLANE DRUŽINE
OMEGA-3 MAŠČOBNIH
KISLIN
5
8
2
6
1 ALA — alfa-linolenska kislina
7
3
5 45
8
2 SDA — stearidonska
6 kislina8
2
5
6
1
8
7
3
7
3 ETA(3)
—
kislina
46 eikozatrienojska
4
7
3
4 ETA — eikozatetraenojska kislina

8

DHA — dokozaheksaenojska kislina

7

Omega-3

Omega-3

Salmon Oil Plus
Skupna količina omega-3

460 mg

DHA

480 mg

DPA

50 mg

Ostalih pet omega-3
maščobnih kislin iz celotne
družine vseh osmih

18

1070 mg

EPA

80 mg

•	Izdelano iz zdravega,
svežega lososa
iz čistih voda
•	Uravnoteženo razmerje med
EPA in DHA, tako kot v naravi
Koda 671 – 100 kapsul

PODPRTI Z
ZNANOSTJO

Salmon Oil
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Darilo narave

Darilo
narave

5-10X

TRE – ESENCA VITALNOSTI

Naravni
sok

Tre je prehranska esenca, ki ponuja poživljajoče
bogastvo narave. Tre je napitek iz izbrane skupine
najmočnejših in najbolj edinstvenih plodov narave,
ki so naravno bogata z bioaktivnimi snovmi,
imenovanimi polifenoli.

5-10 KRAT VEČ
RESVERATROLA KOT
V KAKOVOSTNEM
RDEČEM VINU!

Standardizirana raznolikost hranilnih snovi v TRE-ju
je v skladu z načrtom narave za človeško prehrano.

6X
6 KRAT VEČ ALFA-LIPOIČNE
KISLINE KOT V SVEŽI ŠPINAČI!

Tre

7X

Koda 735 – 750 ml

7 KRAT MOČNEJŠA
ANTIOKSIDACIJSKA MOČ
KOT V ZRELIH RDEČIH
PARADIŽNIKIH!

Tre je
MOČAN IN EDINSTVEN

Kombinacija najčistejših ekstraktov granatnega jabolka, acai jagod in zelenega čaja, skupaj z NeoLife zaščiteno
Inflox mešanico jagodičevja, obogaten z resveratrolom in alfa-lipoično kislino ter zaslajen z naravnim nektarjem
kaktusa agave.
UČINKOVIT

S standardiziranimi količinami aktivnih sestavin - punicalagin iz granatnih jabolk in polifenoli iz zelenega čaja.
OKUSEN IN KONCENTRIRAN

Že s prvim požirkom boste začutili osvežujoč okus in krepilno moč.
ZDRAV IN ODLIČEN

TRE je poživljujoča esenca, z nizko glikemijsko reakcijo.

ČISTOST
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Močne kosti…

Kosti

Dobro
počutje
bones
and
za ženske in
joints
za moške

Zanj | Zanjo

MOČNE KOSTI V PRIHODNOSTI, POTREBUJEJO USTREZNO PREHRANO ŽE SEDAJ
Za vzdrževanje kosti potrebujete več kot le kalcij.
80% nas ne dobi ustrezne količine magnezija in 60%
nas ne dobi dovolj vitamina D. NeoLife ekskluzivne
formule kombinirajo moč kalcija, magnezija in
vitamina D3.

Ali ste v nevarnosti?
Približno 80% žensk po dvajsetem letu vnaša
manj od priporočene dnevne količine kalcija.

Kalcij, magnezij in vitamin D so pomembni za
ohranjanje zdravih kosti in zob, poleg tega prispevajo
k sproščanju energije pri presnovi in k delovanju mišic.
Oba, kalcij in magnezij, imata vlogo pri delovanju
številnih telesnih funkcij. Dva primera: magnezij ima
vlogo pri sintezi beljakovin, medtem ko kalcij prispeva
k normalnemu delovanju prebavnih encimov. Vitamin
D prispeva k ohranjanju zdravih kosti in zob, k
normalni ravni kalcija v krvi in k delovanju imunskega
sistema.

NeoLife za moške
Vsak moški potrebuje ustrezno prehrano,
s katero podpre svoje edinstvene
potrebe za optimalno vitalnost in
uspešnost. NeoLife ima rešitev za vas.

NeoLife za ženske
Kot ženska potrebujete ciljno prehrano, ki vam bo
v oporo za doseganje dobrega počutja v različnih
obdobjih življenja. NeoLife ima rešitev za vas.

Tre

Kal-Mag Plus D

Okusen in močan požirek
za dobro počutje, poln
polifenolov in resveratrola.
Koda 735 – 750 ml

• Kalcij in magnezij prispevata k delovanju mišic.
• Kalcij je potreben za ohranjanje zdravih kosti in
zob.
• Magnezij in vitamin D prispevata k ohranjanju
zdravih kosti in zob.
• Vitamin D prispeva k normalni absorpciji/
uporabi kalcija in fosforja.
• Tri tablete Kal-Mag plus D zagotavljajo 450
mg kalcija in 225 mg magnezija - optimalno
razmerje 2:1 in 5 μg vitamin D3, kar je 100 %
priporočenega dnevnega vnosa (PDV).
Koda 724 – 180 tablet

Kal-Mag Plus D
Tri tablete Kal-Mag plus D zagotavljajo
450 mg kalcija in 225 mg magnezija optimalno razmerje 2:1 in 5 μg vitamin
D3, kar je 100 % priporočenega
dnevnega vnosa (PDV).
Koda 724 – 180 tablet
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Beljakovine za učinkovitost

Prehrana za uspeh

GRADNIKI ZA MOČ IN
VZDRŽLJIVOST

GORIVO ZA VAŠ USPEH

VITALNOST

Vnašanje ustrezne prehrane v
telo ima lahko velik vpliv na vašo
raven energije. NeoLife ima veliko
izdelkov, ki podpirajo zdrav,
energičen in aktiven način življenja.
Graditi se prične pri temeljih - Pro
Vitality.

NeoLifeTea

Beljakovine prispevajo k povečanju
mišične mase, k vzdrževanju
mišične mase in k ohranjanju
zdravih kosti. Nudimo vam širok
izbor beljakovin z vsemi potrebnimi
22 aminokislinami, ki so vključene
v človeško prehrano in izpolnjujejo
vaše potrebe.

NeoLifeShake

Nutrishake

Za vsakodnevno prehrano in
uravnavanje telesne teže
• Zaščitena mešanica beljakovin:
18 g visoko kakovostnih beljakovin
• Biološko popoln izdelek z vsemi
22-imi aminokislinami
• 26 esencialnih vitaminov in mineralov
• 5 g vlaknin
• Ne vsebuje barvil, sladil ali konzervansov.
• Z lahkoto se meša z vodo
• Samo 150 kalorij

• 10 g beljakovin in le 70 kcal na
porcijo (zmešan z vodo)
• Posebna mešanica enostavnih in
kompleksnih ogljikovih hidratov
zagotavlja hitro in dolgotrajno energijo
• Sladkan z naravnim sadnim koncentratom
• Enostavno se meša z vodo,
mlekom ali sokom
• Različni okusi

glej str. 10-12,14-15

Koda 610 – Vanilja | 20 vrečk
Koda 611 – Jagoda | 20 vrečk
Koda 612 – Čokolada | 20 vrečk

Koda 915 – Vanilja | 15 vrečk
Koda 916 – Čokolada | 15 vrečk
Koda 917 – Jagodičevje
		
in smetana | 15 vrečk

REGENERACIJA

Mešanica čajev in zelišč, ki vas
poživi. Ekskluzivne NeoLife
čajne mešanice spodbujajo
takojšnjo vitalnost.
NeoLifeTea je naravna in varna
alternativa energijskim pijačam.
• Okusen in osvežujoč
• Naravno sladkan z
medom, le 5 kalorij na porcijo
• Z lahkoto se raztopi v vodi, uživajte
ga vročega ali hladnega.
• V praktičnih vrečkah, ki jih
lahko odnesete s seboj
• Brez dodanih sintetičnih barvil,
arom, sladil ali konzervansov

NeoLifeBar

Koda 920 – 15 vrečk (30 porcij)

Okusna in hranljiva spodbuda z
beljakovinami po treningu.
glej str. 15
Koda 950 – Sadje in oreščki

NeoLife SPORT Bio-Tone
Ne glede na to ali želite bolj čvrsto telo, imeti
več energije ali biti fizično močnejši, je dobro
delujoči metabolizem ključnega pomena za
učinkovito gradnjo mišic in regeneracijo po
športni aktivnosti ali po napornem dnevu.
Ekskluzivni NeoLife SPORT Bio
Tone zagotavlja aminokisline:

ENERGIJA

Ogljikovi hidrati,
ki varčujejo z
beljakovinami
NeoLife izdelki z beljakovinami
uporabljajo ogljikove hidrate za
energijo, beljakovine pa hranijo
za specializirane funkcije.

Športniki okrepljeni z NeoLifom

Povsod po svetu dajejo NeoLife
športniki vse od sebe, postavljajo
rekorde in nam dokazujejo, kaj
pomeni podpora NeoLife! Če želite
povečati svoje športne sposobnosti
in splošen nivo prehranjevanja,
potem ste na pravem mestu!
Različni NeoLife prehranski izdelki
lahko pomagajo tako vrhunskim
športnikov kot tudi rekreativnim, da
uresničijo svoje cilje.

Krisztián
Berki
MADŽARSKA

Sami
Jauhojärvi
FINSKA

• Za šport in
ohranjanje forme.
• Ne vsebuje potencialno
nevarnih poživil!
• Ničesar umetnega!
Koda 935 – 120 tablet

• L-arginin • L-ornitin • L-tirozin
-	Poleg njih pa še esencialni hranili
holin in inozitol.

FITNES
NeoLife
Racing Team
JUŽNA AFRIKA

KONJ Z ROČAJI: ZLATA OLIMPIJSKA
MEDALJA V LONDONU, 2012

TEKAČ NA SMUČEH: ZLATA
OLIMPIJSKA MEDALJA V SOČIJU, 2014

MOTOŠPORT: PRVAKI SUPER-GP
IN SUPER 600 V LETU 2014

Najljubši izdelki: Kal-Mag, Omega-3
Salmon Oil Plus, Acidophilus Plus,
Carotenoid Complex, Tre

Najljubši izdelki: NeoLifeShake,
NutriShake, Cal-Mag Plus D,
Pro Vitality +, Vitamin E

Najljubši izdelki: NeoLifeShake,
Pro Vitality +, Cal-Mag

Katrina
Webb
AVSTRALIJA
ATLETINJA: ZLATA MEDALJA NA
PARAOLIMIJADI

Najljubši izdelki: Pro Vitality +, NutriShake,
Cal-Mag, Vitamin B Complex, Vitamin C,
Vitamin E Complex, Garlic Allium Complex

Energija in
telesna
pripravljenost

ALEŠ 041 773 430 - www.zdravoznaravo.si
Za vaše
dobro
počutje

Dajte svojemu črevesju dobre bakterije
NAJ BODO PREBAVNE TEŽAVE STVAR PRETEKLOSTI

Acidophilus Plus
Uravnovesite svojo črevesno mikrobioto
• Ciljno usmerjeni probiotiki
• Pet milijard “živih” mikroorganizmov v vsaki kapsuli
– količina, ki je enaka 10-im obrokom jogurta, oziroma
dnevni količini, ki jo potrebuje naše telo.
• Izolirane iz mlečnih kultur, tako da lahko dobite
koristi brez dodatnih kalorij iz teh živil.
• Zaščitena mešanica petih vrst klinično dokazano
koristnih bakterij: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
bulgaricus, Lactobacillus paracasei, Bifidobacterium
animalis in Streptococcus thermophilus.
• Ekskluzivni sistem za črevesno zaščito ‘Gel-Gard’ ščiti koristne
bakterije pred kislim in neprijaznim okoljem v želodcu. Na ta način
omogoča, da kar največje število živih bakterij prispe v črevesje
Koda 560 – 60 kapsul

Plačajte manj za svoj dnevni
odmerek probiotikov
Pet milijard “živih” mikroorganizmov v vsaki kapsuli –
količina, ki je enaka 10-im obrokom jogurta!

x1 =

€

x10

€€€€

Aloe Vera Plus

PODPRTI Z
ZNANOSTJO

EKSKLUZIVNI GEL-GARD
ZAŠČITNI ČREVESNI SISTEM

26

zagotovljeno ponuja
učinkovite kulture

Želatinaste kapsule

“Gel-Gard” ščiti
bakterije, dokler
ne prispejo do
črevesja

5 milijard živih
mikroorganizmov

Ščiti živo mikrofloro
pred kislino v želodcu
Postopoma in blago sprošča moč aktivnih
kultur v spodnjem delu črevesja za pomoč pri
prebavnem ravnovesju

Ekskluzivna in zaščitena
mešanica s čisto Aloe vero
• Osvežite in sprostite se s sokom
“samo iz gela”, z optimalnim
okusom in učinkovitostjo
• Posebna zeliščna mešanica z
ginsengom in kamilico
• Pomaga povečati odpornost
• Prispeva k naravni obrambi pred
mikroorganizmi/vzdrževanju
normalnega imunskega sistema
• Ima ugoden učinek na utrujenost,
pomaga povečati odpornost na
psihične obremenitve, pomaga
spodbuditi metabolizem
Koda 731 – 1 l

ALEŠ 041 773 430 - www.zdravoznaravo.si
Obilje iz
sadja in
zelenjave

Hranila iz sadja in zelenjave
SINERGISTIČNO DELOVANJE TREH MOČNIH DOPOLNIL

Zapolnite
vrzeli
v vaši
prehrani

3 kapsule Carotenoid Complex
• 2 tableti Flavonoid Complex
• 1 tableta Cruciferous Plus

•

Carotenoid Complex

Flavonoid Complex

Cruciferous Plus

Edino prehransko dopolnilo s karotenoidi,
ki so ga testirali raziskovalci Ameriškega
ministrstva za kmetijstvo (USDA)
Karotenoidi iz korenja, paradižnikov,
špinače, paprik, jagod, marelic in breskev.

Flavonoidi iz zelenega čaja, ohrovta,
brusnic, bezga, grozdja, rdeče
pese, limon, pomaranč in grenivk v
edinstveni koncentrirani obliki.

Moč fitonutrientov iz križnic - brokoli,
redkev, ohrovt, gorčica in vodna
kreša v priročni obliki tablet.

Koda 790 – 60 tablet

Koda 892 – 60 tablet

glej str. 9, 10
Koda 566 – 90 kapsul

3+

2+

1

Garlic Allium Complex
NeoLife raziskave in razvoj izdelkov vam
zagotavljajo vse prednosti česna v naši
posebni obliki.
• Vsak vnos zagotavlja 4,2 mg
čistega, aktivnega alicina.
• S pomočjo ekskluzivne NeoLife ciljne
tehnologije vnosa se iz česna izloči alicin,
ki deluje neposredno na črevesje in v ustih
ne pušča priokusa po česnu ter hkrati
spodbuja njegovo maksimalno absorpcijo.
Koda 555 – 60 tablet

28

FITOHRANILA
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Vaša energija za vsak dan

Vaša zaščita
Betaguard
je razvil Dr. Arthur Furst,
svetovno priznan toksikolog
in raziskovalec na področju
zaščite pred boleznimi
raka ter častni član in
ustanovitelj SAB-a, Znanstveno
svetovalnega odbora.

NAPOLNITE SVOJE CELICE
Koencim Q10 (CoQ10, znan tudi kot ubikinon) je
bistvena snov, ki se nahaja v skoraj vseh celicah živih
organizmov. S staranjem se naša naravna proizvodnja
CoQ10 upočasni. Poleg tega, lahko k zmanjševanju
CoQ10 prispevajo nezdrava prehrana in način življenja,
prav tako pa tudi uporaba nekaterih predpisanih
zdravil, ki lahko izčrpavajo CoQ10 v telesu.
100%
NIVO
UBIKINONA

OSEBA,
KI DODAJA
COQ10

NARAVNO UPADANJE
UBIKINONA
BREZ DODAJANJA

20

LET

Posebna mešanica hranilnih snovi, ki je bila
zasnovana za potrebe vašega telesa.
• Zaščitena formulacija skrbno izbranih vitaminov, mineralov in karotenoidov

Betaguard
• Skrbno izbrana mešanica
hranil, ki podpirajo širok
spekter telesnih funkcij.
• Vitamin C, vitamin B6 ter
cink in selen imajo vlogo pri
delovanju imunskega sistema.
• Vitamin C, vitamin E, cink in
selen imajo vlogo pri zaščiti celic
pred oksidativnim stresom.
• Zaščitena formulacija
skrbno izbranih vitaminov,
mineralov in karotenoidov
Koda 789 – 90 tablet

60

LET

80

LET

NeoLife uporablja najbolj napredne bio-tehnologije za
zagotavljanje naravne, farmacevtske kakovosti CoQ10.
V izjemni biorazpoložljivi obliki je v kombinaciji z
edinstvenim profilom ključnih “partnerskih hranil”.

VITAMIN C

• ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
• ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom
• prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
• ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje dlesni,
zob, kože, kosti, hrustanca in krvnih žil.
• ima vlogo pri delovanju imunskega sistema med intenzivno
telesno dejavnostjo in po njej (koristni učinek se doseže z dnevnim
vnosom 200 mg poleg priporočenega dnevnega vnosa vitamina C).

Sustained Release Vitamin C
•Z
 agotavlja postopno sproščanje v
vodi topnega vitamina C več kot 6 - 8
ur. Vsebuje 180 mg vitamina C.
Koda 551 – 120 tablet

All-C
•Ž
 večljive tablete z okusom pomaranče,
v katerem bodo uživali tako odrasli kot
otroci. Vsebuje 50 mg vitamina C.
glej str. 33, 35
Koda 552 – 120 žvečljivih tablet
30

40

LET

CoQ10
• 50 mg naravnega, visoko
biorazpoložljivega CoQ10
• Ekskluzivna mešanica NeoLife fitolipidov in sterolov iz polnovrednih žit.
• L-cistein, aminokislina potrebna
za celično biosintezo glutationa.
• NeoLife zaščitena mešanica
polifenolov je naravni vir
polnovrednih polifenolov in
resveratrola iz rdečega grozdja.
• Edinstvena tehnologija inkapsulacije.
Prebava se začne v manj kot 2
minutah, spodbuja hitro absorpcijo.
• Nič sintetičnega! Ni dodanih umetnih
barvil, arom, sladil ali konzervansov.
Koda 930 - 60 kapsul

Naravnega
izvora!

Energija

ALEŠ 041 773 430 - www.zdravoznaravo.si

Prehrana, ki deluje s tako intenzivnostjo, kot je njihovo igranje

Prehrana
otrok

DOBRE NAVADE SE PRIDOBIJO SEDAJ

NENADOMESTLJIVI

N APR

Vsi dobro vemo, kako pomembna je ustrezna prehrana
naših najdragocenejših zakladov za začetek njihovega
aktivnega in bleščečega potovanja v življenju.

Pri NeoLife prehranskih dopolnilih se lahko zanesete,
da so skrbno zasnovani z mislijo na posebne
prehranske potrebe vaših otrok.

Vita-Squares

Žvečljivi multivitamini
Vsebuje 18 esencialnih vitaminov in
mineralov, ki so ključnega pomena za
izgradnjo močnih prehranskih temeljev
• Okrepljen s holinom
• Koncentrat žit Tre-en-en za
celično energijo
• Žvečljive tablete odličnega okusa, v
katerem bodo uživali otroci in odrasli.
• Ne vsebuje umetnih arom,
barvil in konzervansov
Koda 740 – 180 žvečljivih tablet

ED

All-C

EK

Vitamin C ima vlogo pri delovanju
imunskega sistema.
• Vsaka tableta vsebuje enako količino
vitamina C kot 1 pomaranča.
• Odličnega okusa, v katerem bodo uživali
odrasli in otroci.
glej str. 30, 35
Koda 552 – 120 žvečljivih tablet

Nutrishake
Visoko kakovostne beljakovine
z dodanim kalcijem.
• Kalcij prispeva k sproščanju energije
pri presnovi in delovanju mišic.
• Kalcij je potreben za ohranjanje kosti in zob.
• Trije slastni okusi
Koda 610 – Vanilja, 20 vrečk
Koda 611 – Jagoda, 20 vrečk
Koda 612 – Čokolada, 20 vrečk
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Večstranske koristi

Abeceda hranil

FORMULA IV - ZAČETNICA CELOVITEGA
PREHRANJEVANJA, PO ENA CELICA NAENKRAT

Vitamini in
minerali

POVEČAJTE SVOJO
ENERGIJO

Formula IV je več kot prehransko dopolnilo multivitaminov in mineralov.
To je prvo dopolnilo, ki deluje na več ravneh, zagotavlja vitamine in
minerale, prav tako pa tudi lipide in sterole. Formulo IV so razvili v
petdesetih letih prejšnjega stoletja in z žitnim koncentratom Tre-en-en je
v zadnjih desetletjih ponudila podporo v prehrani na celični ravni ljudem
po vsem svetu.

• Širok spekter vitaminov in mineralov,
vključno z vsemi naravnimi vitamini A,
skupine B, C, D in E.
• Koncentrat žit Tre-en-en

VITAMIN C

je najpomembnejši vodotopni
vitamin, ki pa ga človeško telo ne
more proizvajati ali shranjevati.
To zaščitno hranilno snov
moramo vnašati v telo vsak
dan, zato vam NeoLife ponuja
dva odlična izbora!

Za povečanje uporabe mineralov
v telesu, formule omogočajo
povezavo hranilnih snovi, kar
povečuje prebavo mineralov in
njihovo absorbcijo: kot je to vitamin
D3 v Kal Mag Plus D.

VITAMIN E

ima vlogo pri zaščiti celic
pred oksidativnim stresom.

Formula IV
Koda 576
100 kapsul

• Polnovredna podpora za naše
telo, s ključnimi minerali, ki nam
pomagajo, da uživamo v življenju.
• Širok spekter makro in
mikromineralov ter vitaminov.
• Prilagojena formula brez železa.
• Vitamin D za boljšo absorpcijo mineralov.
Koda 590 – 60 tablet

Koda 691 – 60 porcij

LIPIDI IN
STEROLI

FORMULA IV KREPI
ŽIVLJENJSKO VERIGO

OGLJIKOVI
HIDRATI

BELJAKOVINE

ENCIMI

MINERALI

Glede na dejstvo, da je veriga močna
le toliko, kot njen najšibkejši člen, se
moramo zavedati, da je za optimalno
celično delovanje potrebnih vseh šest
skupin hranilnih snovi v zadostnih
količinah in v pravilnem ravnovesju.

VITAMINI

Kal-Mag Plus D

Sustained Release Vitamin C
• Zaščitena tehnologija zagotavlja optimalno raven zaščite, ki traja več kot 6 ur.
• vsebuje 180 mg vitamina C
Koda 551 – 120 tablet

IZBERITE VAŠO FORMULO
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Multi

Formula IV Plus

FORMULA IV

FORMULA IV PLUS

Za odrasle.

Za odrasle, ki potrebujejo
prehransko dopolnilo brez železa.

Vsebuje železo.

Formula brez železa

Zaščiten Tre-en-en žitni koncentrat.

50% več žitnega koncentrata
Tre-en-en.

All-C
• Z odličnim okusom pomaranče, v katerem bodo uživali odrasli in otroci.
• Vsaka tableta vsebuje 50 mg vitamina C, kot ga vsebuje ena pomaranča.
Koda 552 – 120 žvečljivih tablet

• Kalcij in magnezij prispevata
k delovanju mišic.
• Kalcij je potreben za ohranjanje
zdravih kosti in zob
• Kalcij prispeva k normalnemu
delovanju prebavnih encimov
• Magnezij in vitamin D prispevata k
ohranjanju zdravih kosti in zob
• Magnezij ima vlogo pri sintezi beljakovin
• Vitamin D prispeva k normalni
absorbciji/uporabi kalcija in fosforja.
Koda 724 – 180 tablet

Wheat Germ Oil z vitaminom E
Močan, v maščobah topen vitamin E iz polnovredne hrane
• Vitamin E je močen antioksidant, topen v maščobah
• Ponuja vseh osem oblik vitamina E s širokim spektrom zaščite,
4 tokoferole in 4 tokotrienole
Koda 562 – 100 kapsul
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Stran

Obnova

Aminokisline

Koencim Q10

Zelišča

Minerali

Otroci

Notranje ravnovesje

Omega-3 maščobne kisline

Lipidi in steroli

Beljakovine

Vitamini

Acidophilus Plus

552

All C

731

Aloe Vera Plus

789

Betaguard

935

Bio-Tone SPORT

800

Botanical Balance

√

566

Carotenoid Complex

√

930

CoQ10

√

892

Cruciferous Plus

√

√

29

790

Flavonoid Complex

√

√

29

576

Formula IV

√

√

√

√

34

691

Formula IV Plus

√

√

√

√

34

555

Garlic Allium Complex

950

NeoLifeBar

NeoLifeTea

724

Kal-Mag plus D

590

Multi

610/612

30, 33, 35

√
√

√

√

30

√

9, 10, 29
31

√

√

√

√

√

√

√

15, 25

√

22, 23, 35

√

√

35
24, 32

√

671

Omega-3 Salmon Oil

√

18

929

Omega-3 Salmon Oil Plus

√

9, 11, 18

942

Pro Vitality+

551

Sustained Release Vit C

735

Tre

927

Tre-en-en

740

Vita Squares

562

Wheat Germ Oil Vit E

√

√

√

√

√

√

8-10
30, 35

√

20, 21, 23

√

9, 10

√
√

Vabimo vas, da ponovno odkrijete ves
svoj sijaj ob izjemni negi, ki kljubuje
vzrokom staranja s pomočjo aktiviranja
celic.

12-14, 17, 24

√

√

Izdelki linije Nutriance Organic so
zasnovani na podlagi izkušenj in znanja
s področja prehrane, po čemer slovi
NeoLife.

15, 25

√

NutriShake

ZAŽIVITE V VSEJ SVOJI
LEPOTI

29

√

√

√

25
14

√

√
√

√

√

√

Revitalizira kožo, ki je
izpostavljena stresu. Krepi
naravno zaščito kože pred
vzroki staranja in ji daje
mladosten sijaj.

27

√

√

NeoLifeShake

920

26

√
√

Skin Care

Age-Defying
Cell Activating System

560

915/917

36

Fitohranila

PREHRANSKA
Koda D O P O L N I L A

NUTRIANCE ORGANIC

Multivitamini/minerali

Hranilne snovi

√
√

√

√

√

32
35
37
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Program za normalno in suho kožo

Skin Care

MLADOST IN RAVNOVESJE IZ NARAVE

EKSKLUZIVNE ZNAČILNOSTI

Raziskave smo delali po celem svetu in najboljše primarne sestavine,
po kriterijih biokompatibilnosti in harmonije s kožo, našli v elementih
morskega rastlinja, ki izvira iz zaščitene biosfere arhipelaga Molene
v Bretaniji, na severozahodu Francije. Tam se nahaja zatočišče
naravne raznolikosti, ki je znano po čistosti vode in bogatem morskem
ekosistemu.

10 IZVLEČKOV
IZ SVEŽIH
MORSKIH ALG

Hranilne in zaščitne ekskluzivne sestavine za nego kože iz morskih
alg in rastlin so dopolnjene s široko paleto drugih naravnih rastlinskih
izvlečkov.

KLJUBOVANJE
VZROKOM
STARANJA
S POMOČJO SISTEMA
AKTIVIRANJA CELIC
3 preprosti koraki za kljubovanje
vzrokom staranja

Dopolnite z izdelkom
Gentle Makeup Remover
Izdelek 2-v-1 za nego kože,
primeren za vse tipe kože,
vključno z občutljivo kožo. S
svojo čistilno močjo nežno
odstrani ličila, obenem
kožo osveži in okrepi
njeno naravno zaščito.
Koda 363 – 100 ml

1

Čiščenje
in Razstrupitev

2

Uravnoteženje
in Osvežitev

3

A

ČISTA IN
PATENTIRANA
MORSKA
VODA

Aktiviranje
in Nega

Tonik brez alkohola z rastlinskimi
izvlečki odstrani preostale
nečistoče. Z uravnoteženim pHjem in nežen za vse tipe kože.

A DEL - PRIPRAVA: Ultra Hydrating Serum nudi
vitalne hranilne snovi, kožo ščitijo in jo pripravijo za
nadaljno nego.

Cleansing Milk

Balancing Tonic

• S kamilico, ki pomiri kožo.
• Obogateno z izvlečki rjavih morskih
alg in peptidi, ki podpirajo proizvodnjo
kolagena, negujejo, ščitijo in
krepijo naravno pregrado kože.
• Z esencialnimi hranili, ki vlažijo kožo.

• S cvetno vodo modrega glavinca ali
plavice, ki pomirja in mehča kožo.
• Z izvlečki iz ginsenga in ginko bilobe, ki
zagotavljajo vlažilne in poživljajoče lastnosti.
• Z izvlečki rjavih morskih alg, bogatih z
jodom in magnezijem, ki mineralizirata
kožo in jo uravnovesita.

• Eterična olja iz avokada, mandljev, marelic,
tamanuja in jojobe zagotavljajo vitamine in
esencialne maščobne kisline za negovanje kože.
• Hialuronska kislina je močna vlažilna učinkovina,
ki deluje v sinergiji z rastlinskimi izvlečki in daje
koži polnost, zaradi česar postane gladka.
• Vsebuje izvlečke iz morskega rastlinja. –
Izvleček iz morskega koprca je bogat s
polifenoli in eteričnimi olji - Betaglukani iz
rjave morske alge varujejo in krepijo kožo.

Koda 360 – 100 ml

Ultra Hydrating Serum

Koda 367 – 30 ml

B DEL - NEGA: Ultra Moisturizing Cream nahrani in
vlaži kožo. Je bogata s hranilnimi in mineralnimi
elementi, z izvlečki iz rdečih, rjavih in zelenih morskih
alg ter z eteričnimi olji.

Ultra Moisturizing Cream

• Naravne aktivne sestavine izvlečkov iz rjavih, zelenih
in rdečih morskih alg hranijo in pomirjajo kožo, ji
pomagajo pri vitalnih funkcijah tako, da podpirajo
proces celične obnove, kožo ščitijo in jo krepijo.
• Vsebuje Wrinkle-Fighting Complex s polisaharidi
iz zelenih morskih alg in andskega drevesa tara.
• Eterična olja iz brusnic in sončničnih semen
ter arnika negujejo kožo in ji nudijo dodatno
podporo pri zaščitni lipidni pregradi.
38

10
RASTLINSKIH
VODIC IN
RASTLINSKIH
IZVLEČKOV

B

Cleansing Milk je z izvlečki rjavih
morskih alg obogaten izdelek za
nežno odstranjevanje nečistoč, ki
se nabirajo na površini kože

Koda 361 – 150 ml

15 ETERIČNIH
OLJ

Koda 365 – 75 ml

Koda 1010 – Celotna linija
za normalno in suho kožo

Certificirano
biološka
Nutriance Organic je bila
zasnovana ob upoštevanju
strogih standardov kakovosti,
standardov COSMOS, je
certificirana ECOCERT, kar
izdelkom zagotavlja biološke
sestavine najvišje kakovosti.
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Program za mešano in mastno kožo

Skin Care

OKOLJSKA TRAJNOST
Morske alge iz atlantskega priobalnega pasu Bretanije so v idealnih ekoloških
pogojih. Ne kopičijo in ne vsebujejo težkih kovin, temveč zagotavljajo obilje
in raznolikost ključnih hranil in polifenolov. Označijo jih in ročno poberejo
s skalnatih priobalnih območij ter tako zaščitijo biotsko raznovrstnost in
poskrbijo za njihovo obnovitev. Pobrane morske alge nato skrbno obdelajo
v 24 urah po žetvi z maceracijo, pri čemer uporabijo hladen postopek, brez
kemikalij ali topil. Ta naravni proces ohranja tako ključne prehranske prednosti
kot tudi mikrobiološke lastnosti ekstraktov iz morskih alg.

Znano je, da morska voda prinaša koristi
naši koži in našemu celotnemu zdravju.
Izraz za medicinsko uporabo morske vode in morskih
elementov, kot so izvlečki alg in morski minerali,
je znan kot “talasoterapija” (iz grške besede
“Thalassa”, kar pomeni morje).

KLJUBOVANJE
VZROKOM
STARANJA
S POMOČJO SISTEMA
AKTIVIRANJA CELIC
3 preprosti koraki za kljubovanje
vzrokom staranja

Dopolnite z izdelkom
Gentle Makeup Remover
Izdelek 2-v-1 za nego kože,
primeren za vse tipe kože,
vključno z občutljivo kožo. S
svojo čistilno močjo nežno
odstrani ličila, obenem
kožo osveži in okrepi
njeno naravno zaščito.
Koda 363 – 100 ml

1

Čiščenje
in Razstrupitev

2

Uravnoteženje
in Osvežitev

Cleansing Gel je obogaten z rastlinskimi
izvlečki in sestavinami morskih
rastlin za nežno odstranjevanje
nečistoč s površine kože.

Tonik brez alkohola z rastlinskimi
izvlečki odstrani preostale
nečistoče. Z uravnoteženim pHjem in nežen za vse tipe kože.

Cleansing Gel

Balancing Tonic

• Izvlečki iz listov Pistacia lentiscus, znana
po svojih lastnostih čiščenja kože.
• Čista morska voda zagotavlja povrhnjici
kože potrebne vitalne minerale in elemente
v sledovih za revitalizacijo celic.
• Hidrolizirane pšenične beljakovine
(pšenični peptidi) so bogate z
esencialnimi aminokislinami, ki
krepijo naravno pregrado kože, jo
negujejo, mehčajo in pomirjajo.
• Izvlečki iz rdečih morskih alg
krepijo naravno zaščito kože.
Koda 362 – 150 ml

3

A

B

Aktiviranje
in Nega

A DEL - PRIPRAVA: Hydrating Serum nudi vitalne
hranilne snovi, kožo ščitijo in jo pripravijo za
nadaljnjo nego.

Hydrating Serum

• S cvetno vodo modrega glavinca ali
plavice, ki pomirja in mehča kožo.
• Z izvlečki iz ginsenga in ginko bilobe, ki
zagotavljajo vlažilne in poživljajoče lastnosti.
• Z izvlečki rjavih morskih alg, bogatih z
jodom in magnezijem, ki mineralizirata
kožo in jo uravnovesita.

• Vsebuje izvleček iz morskega koprca, bogatega
z naravnimi eteričnimi olji. Ublaži rdečico in
ustvarja prijeten trajni občutek svežine.
• Vsebuje Wrinkle-Fighting Complex s
pentasaharidi (MPS) iz zelenih morskih alg in
galaktomananom iz andskega drevesa tara.
• Z izvlečki iz rdečih morskih alg, ki zagotovijo
prožnost kože, ublažijo rdečico in koži prinesejo sijaj.

Koda 360 – 100 ml

Koda 366 – 30 ml

B DEL - NEGA: Moisturizing Cream nahrani in vlaži
kožo. Je bogata s hranilnimi in mineralnimi elementi,
z izvlečki iz rdečih, rjavih in zelenih morskih alg ter z
eteričnimi olji.

Moisturizing Cream
• Vsebuje Wrinkle-Fighting Complex iz zelenih morskih
alg in galaktomanana iz andskega drevesa tara.
• Z eteričnimi olji ter izvlečki cvetov. Hranljivo
olje iz brusnic, sončničnih semen, arnike,
kamilice in prave divje sivke, ki deluje na kožo
pomirjevalno ter olje iz lupinice mandarin, ki
nudijo podporo kožni zaščitni lipidni pregradi.

Koda 1020 – Celotna linija
za mešano in mastno kožo

Certificirano biološki izdelki
Ne vsebujejo parabenov
100% veganski
Niso testirani na živalih
Niso komedogeni
(ne mašijo por)
Linija je bila oblikovana v sodelovanju z
vodilnimi strokovnjaki za nego kože in
morskimi biologi ter klinično preizkušena
na prestižnih raziskovalnih in dermatoloških
centrih s sedežem v Franciji.

Koda 364 – 75 ml
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Nutriance
lepota

Skrivnosti učinkovin iz morja

Razvajajte se od glave do pete

DEFY
Klinično je dokazano, da zmanjšuje gube
do 40% v samo 30-ih minutah!

Insta-Lift Eye Gel

Formula s trojnim delovanjem osvežuje utrujene oči, zmanjšuje
podočnjake in zabuhlost, izboljšuje elastičnost in napetost ter
vidno gladi tanke linije in gube. Z morskimi rastlinami in fitohranili.
Izvlečki iz klorele, divjega kostanja in rdečih
morskih alg Jania Rubens:
• Spodbuja mikrocirkulacijo in poživlja kožo okrog oči,
kar pomaga pri zmanjševanju podočnjakov
• Zmanjšuje zabuhlost in očesne vrečke. Izvleček iz
popkov bukve in edinstveni morski polisaharidi (ekstrakt
Alteromonas) združeni z vlažilno močjo morskih rastlin:
• Za negovanje in vlaženje občutljive kože okoli oči ter pomoč
pri zaviranju procesa nastajanja tankih linij in gub okoli oči.
• Testiran pod dermatološkim in oftalmološkim nadzorom.
Koda 368 – 15 ml

“Poživlja utrujene oči, zmanjšuje
zabuhlost in gladi očesne gubice
s sinergijsko močjo fitohranil
s kopnega in iz morja.”

* Rezultati se lahko razlikujejo od osebe do osebe.
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Rich Revitalizing
Shampoo

Refreshing Bath
& Shower Gel

•N
 ežno čisti, odstranjuje
nečistočo, umazanijo in ostanke
izdelkov za oblikovanje las
• Vaši lasje bodo naravno
voljni, bleščeči in polni.
• Uživajte v mehkobi svojih las, ki bodo
svileni in z lahkoto jih boste oblikovali.
Koda 310 – 250 ml

• Vašo kožo masira in jo hkrati tudi čisti
s sredstvi za mehčanje ter razkošnimi
rastlinskimi sestavinami, vključno z aloe vero.
• Klinično dokazano vrača vlažnost.
• Ne vsebuje maščob, zlahka ga
speremo in je okolju prijazen.
• Lahkoten osvežilen vonj.
• Izjemno blaga formula, ki ne draži kože.
Koda 314 - 250 ml

Mild Revitalizing
Shampoo
Aloe Vera Gel
•P
 omirja in neguje kožo z aloe vero,
provitaminom B5 (pantenol) in
rastlinami, vključno z lipo in kamilico.
• Deluje proti škodljivim učinkom sonca,
vetra in mraza, ki kožo izsušijo.
• Pomaga pri naravni obnovi celic.
• Klinično dokazano:
• pomirja površino kože in blaži
manjše neprijetnosti
• skupaj z naravnimi lipidi kože
pomaga pri optimalni vlagi kože.
Koda 316 - 100 ml

•Z
 aradi izjemno blage sinergične formule
vaše lase očisti, a jih ne izsuši.
• Pomaga ohranjati naravno pH
vrednost las in celotnega lasišča.
• Po uporabi edinstvene formule bodo vaši
lasje voljni in enostavni za oblikovanje.
Koda 311 - 250 ml

Moisturizing
Hand & Body Lotion
• Razvajajte vaše telo z mehčalci za kožo,
ki vračajo svilnat občutek mlade kože.
• Klinično dokazano povečuje vlažnost kože.
• Vsebuje tudi aloe vero in provitamin B5.
Koda 315 - 250 ml

Enriching Conditioner
• Vlaži lase, po uporabi so lasje
mehki in polni življenja.
• Gladi lase in jih ne obteži.
• Krepi lase z naravnimi sestavinami.
Koda 312 - 250 ml
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Naj bo vaš dom čist

Golden
za nego doma

UČINKOVIT, EKONOMIČEN IN
OKOLJU PRIJAZEN
GOLDEN je bil odgovoren do
okolja še preden je to postalo
moderno. Površinsko aktivne
snovi v naših formulah so skladne
z zakonodajo za čistila. Čiščenje
z minimalno količino minimalno
obremenjuje okolje, kljub temu pa
daje odlične rezultate z minimalno
količino porabljenega izdelka.

G1

Disinfectant

G1 je koncentriran, biorazgradljiv detergent
za perilo.
• Odstrani najtrdovratnejšo
umazanijo. Po uporabi bodo vaša
oblačila izgledala kot nova.
• Deluje pri vseh temperaturah in je
varen tudi za občutljivo perilo.
• Zadostuje majhna količina in
se popolnoma izpere.

• Čisti in razkužuje. Lahko ga uporabljamo v
gospodinjstvu, v bolnišnicah in tovarnah.
• Odstranjuje nevarne mikroorganizme.
• Je varčen in ne vsebuje abrazivnih sredstev.

Koda 147 - 5 kg
Koda 145 - 25 kg

• Univerzalen in varčen, z njim čistilna sredstva in
praški za perilo čistijo učinkoviteje in temeljiteje.
• Mehča vodo in tako zmanjšuje negativne
učinke trde vode med pranjem.
• Pomaga pri odstranjevanju madežev in
preprečuje razbarvanje oblačil.
• Perilu vrača sijaj in preprečuje, da bi s
pogostimi pranji porumenelo ali posivelo.
Koda 191 – 1 liter

Prašek za pranje perila

Za čistejši dom
in čistejši planet
Učinkoviti in univerzalni izdelki
za nego doma vsebujejo vse,
kar potrebujete za čiščenje,
brez škodljivih kemičnih snovi.

ČISTO
Super 10

LDC

Super 10 je prava izbira za najtežje čiščenje.
Super 10 olajša vaše čiščenje, hkrati pa ne
obremenjuje okolja.
• Trojni učinek čiščenja poveča učinkovitost
vode in omogoča hitrejše rezultate.
• Primeren za čiščenje industrijskega okolja,
hkrati varen tudi za vas in vaš dom.
• Odstranjuje najtrdovratnejšo umazanijo,
vse od vaše dnevne sobe do garaže.

LDC je najbolj blago in najbolj vsestransko
čistilo, ki je na voljo. Uparabljate ga lahko za
pranje posode, gospodinjskih aparatov in
različnih predmetov in površin.
• Formula s trojnim delovanjem
odstranjuje umazanijo iz kopalnice,
z opreme, pripomočkov in oken.
• Odličen je za pranje posode ter
občutljivega perila in oblačil.
• Je zelo učinkovit in enostaven za uporabo.

Univerzalno čistilno sredstvo

Koda 16
Koda 17
Koda 18
Koda 19
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1 liter
- 5 litrov
- 10 litrov
- 25 litrov

Sredstvo za razkuževanje

Koda 411 - 1 liter
Koda 412 - 10 litrov

Booster

Dodatek sredstvom za čiščenje

SOFT

Mehčalec perila
• Je ekonomičen koncentrat.
• Ima prijeten svež vonj.
• Olajša likanje.
• Razvajajte se v mehkobi vaše najljubše
jopice! Uživajte v mehkih brisačah!
Koda 42 – 1 liter

Blago čistilo

Koda 21
Koda 25
Koda 22
Koda 23

1 liter
- 5 litrov
- 10 litrov
- 25 litrov
Razpršilka in mešalna
steklenica sta v prodaji posebej

Ščiti naše okolje
Ocenjeno je, da je samo zaradi Super
10 na odlagališčih 700 milijonov
manj plastenk.

Z LDC-jem je bilo
rešenih 25.000
pingvinov!
Eno največjih
reševalnih
akcij živali v
zgodovini so
zaupali LDCju in z njegovo
pomočjo v Cape
Townu v Južni Afriki
očistili 25.000 pingvinov, v celoti
prekritih z nafto.

Čist dom za metulje!
V hiši metuljev Bordano, v Furlaniji v
Italiji, uporabljajo
GNLD-jeva Super
10 in LDC kot
edina izdelka, ki
sta dovolj nežna,
da ne škodujeta
najobčutljivejšim
mladim metuljem.
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Dajemo iz srca

Dobrodelnost

Naš razlog

FAMILY FOUNDATION
Z VAŠO POMOČJO USTVARJAMO POZITIVNE RAZLIKE
PO VSEM SVETU
NeoLife ima bogato zgodovino sodelovanja z organizacijami, ki
pomagajo pomoči potrebnim. Družinska fundacija NeoLife je
zavezana k iskanju tako lokalnih programov kot tudi mednarodnih, pri
čemer je zavezana k ustvarjanju pozitivnih razlik po vsem svetu. Bogat
delež dobička od vsakega prodanega izdelka, se razporedi v smeri
financiranja teh človekoljubnih dejanj.

Upanje
za boljšo
prihodnost

Verjamemo v družbeno
odgovornost s srcem, kar je
še posebej pomembno, ko gre
za otroke. Skrbno izberemo
dobrodelne organizacije, ki
pomagajo najrevnejšim med
revnimi otroki. Družinska
fundacija NeoLife je zavezana k
iskanju dobrodelnih organizacij,
ki pri pomoči revnim otrokom
zadovoljujejo naše stroge
standarde, kot je na primer, da
od vsakega dolarja namenijo
90% neposredno otrokom.

Med mnogimi organizacijami,
ki jih podpiramo so:
• Neprofitni program, ki dnevno 15.000
otrokom v Tanzaniji zagotavlja topel obrok.
Poleg tega dobijo v času šolskega kosila tudi
naš ključni izdelek: Formula IV® s Tre-enen žitnim koncentratom. Program se je z
našo pomočjo povečal za trikrat.
• Krščanska organizacija, s sedežem v San
Jose-ju (ZDA), ki nudi hrano, zavetišče in
pomoč otrokom, ki jo obupano potrebujejo.
• Sirotišnica v Limi (Peru), ki pomoči
potrebnim otrokom zagotavlja hrano,
zdravstvene storitve in zavetišče.
• Organizacija v Las Vegasu (ZDA), ki pomaga
revnim otrokom v težkih življenjskih
situacijah, kot so družinske zlorabe. Odpelje
jih na krščanski poletni tabor.
• Organizacija, ki v Indiji na terenu skrbi
za zavrnjen socialni razred znan kot
“Nedotakljivi.”
• S programom za otroke v Mehiki jim
zagotavlja hrano, mentorstvo in rekreacijo,
da bi postali uspešna generacija.
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SOČUTJE
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BE YOUR BEST
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Za podrobnejše informacije o naročilu izdelkov se
OBRNITE NA ČLANA NEOLIFE.
Za več informacij obiščite www.neolife.com ali pokličite na urad
NeoLife International d.o.o. | Ljubljana | tel.: +386 1 5209 200.

www.neolife.com

