


Тримекс  Дооел е основана 1990 година со основна дејност дистрибу-
ција на додатоци во исхрана и застапување на реномирани компании 
од САД: Now Foods и Nutrex Hawaii. Нашиот продажен асортиман содр-
жи различни производи: витамини, минерали, билни производи, амино 
киселини и специјални производи за одредени намени. Основна цел 
на Тримекс е да се понудат најквалитетни производи на нашиот пазар 
произведени според GMP стандарди со највисок “А” рејтинг со кои се 
потврдува дека се користат највисоки процедури за квалитет во произ-
водството и проверени суровини.

Во нашите производи нема да најдете: ГМО, вештачки бои, вештач-
ки засладувачи, синтетски витамин Е, ефедрин, тешки метали, хор-
мони, транс масти, радијација, нано технологија, штетни алкалоиди, 
пестициди и растворувачи и фосфати.

Нутритивните етикети на нашите производи не лажат: тоа што е 
на етикетата, е во производот. 

Тримекс ги нуди најквалитетните светски додатоци во исхраната – ква-
литет без компромис. Нашите купувачи ги едуцираме со давање на 
вистински информации за вредностите на додатоците во исхрана, како 
и за важноста на природниот стил на живеење за здравјето на човекот 
и околината.

Целата производна линија на NOW Foods и Nutrex Hawaii се предмет 
на независно тестирање од страна на организацијата NNFA (National 
Nutritional Foods Association), која се грижи за веродостојноста и 
точноста на информациите дадени на пакувањето. Така можете да 
бидете сигурни дека се нуди најдобар квалитет на производите



Светски лидер во технологијата на производство на 
микро алги според GMP стандарди

Што ги прави уникатни производите на Nutrex Hawaii?
Локација
Фармата е сместена на Кона брегот кој има најмногу сончеви денови од кое било друго 
место во САД. Hawaiian Spirulina се одгледува континуирано во текот на 12 месеци 
повеќе од 35 години, развивајќи се во супериорен вид на Хавајска Спирулина.

Био-заштитена зона
Nutrex Hawaii е единствената фарма на микроалги лоцирана во „био-заштитна зона“ 
што забранува употреба на штетни пестициди и генетски модифицирани организми. 
Што значи тоа за Вас? Hawaiian Spirulina и BioAstin се одгледуваат без употреба на 
штетни пестициди, хербициди и ГМО. Нашите производи се безбедни и чисти.

100% чиста вода за пиење
Нашите производи се одгледуваат со 100% чиста вода за пиење.

Ултра чиста океанска вода
Хавајската Спирулина е единствената култивирана микроалга одгледувана со ултра 
чиста океанска вода испумпана од длабочина од 2000 метри под нивото на морето. 
Оваа океанска вода додава минерали во трагови и елементи на Хавајската Спирулина.

Метод на ладно сушење™
Методот на ладно сушење ја елиминира оксидацијата и оштетувањето на каротеноидите, 
ензимите и другите кревки хранливи материи што се јавуваат кај вообичаени методи на 
сушење. Овој систем ја суши нашата Спирулина за само 3-7 секунди и користи помалку 
од 1% кислород за зачувување на фитонутриенти.



• Извонредна природна комбинација на преку 100 важни состојки
• Енергија за сите возрасти

Спирулина е модро-зелена микроалга која се консумирала уште од времето на древните Ац-
теки. Таа содржи извонредна комбинација на преку 100 важни хранливи состојки. Тие се во 
својата изворна форма, без додатоци. Идеална за сите оние кои сакаат целосен прехранбен 
додаток наместо вештачки извори на храна.

ЗОШТО ДА ЈА КОРИСТИТЕ HAWAIIAN SPIRULINA ОД NUTREX?

Hawaiian Spirulina е единствена која е атестирана како природно одгледувана и произведена 
алга. Единствено Hawaiian Spirulina се суши со патентиран метод на океанско ладно сушење, 
кој комбиниран со ладното компримирање на таблетите без додатоци на масти и без топлинска 
обработка и стаклената амбалажа, обезбедуваат супериорен производ. Единствена која се одгле-
дува во био-безбедна зона, сертифицирана без пестициди, хербициди и индустриски загадувачи.
Гарантирано без ГМО. Кошер. 100% Веган.

Хавајски квалитет - Вие и самите ќе ја почувствувате разликата!

HAWAIIAN SPIRULINA - СУПЕР ХРАНА НА ИДНИНАТА



ЗОШТО ЛУЃЕТО ЈА УПОТРЕБУВААТ HAWAIIAN SPIRULINA 
И ЈА НАРЕКУВААТ СУПЕР ХРАНА?
• Најдобар природен извор на биолошко железо (65 пати повеќе од спањаќот) и селен
• 35 пати поголема концентрација на бета каротен од морковот
• 3 пати повеќе витамин Е отколку во пченичните ‘ркулци
• 65% лесно сварлив комплетен протеин со сите есенцијални амино киселини во совршена 

рамнотежа (2 пати повеќе протеини од сојата и 3 пати од рибата)
• Витамини од групата Б, особено Б-12, Б-1 (тиамин) и Б-3 (ниацин)
• 10 пати повеќе калциум од млекото
• Единствен извор на антиоксидантот фикоцианин
• Најбогат извор на Гама линоленска киселина во природен облик, која ја нема во традицио-

налната исхрана (ја има уште само во мајчиното млеко)
• Содржи повеќе ензими во однос на други слични производи, особено Супер оксид дисмутаза
• 95% искористеност на хранливите состојки
• Без маснотии

Достапно во пакување од 100, 200 и 400 таблети од 500 mg и 142 g прашок.

Состав: протеини, јагленохидрати, масни киселини, липиди, витамини, минерали, ензими, 
пигменти, хлорофил и антиоксиданти.

Препорака за употреба: 6 таблети дневно или ½ - 1 кафена лажица помешана со џус или 
додадено во храна, со или помеѓу оброци. 

ЧИСТА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА КОРИСНА ЗА СЕКОГО
Консумирањето Hawaiian Spirulina се препорачува за сите возрасти:
• Бремени жени кои имаа зголемена потреба од протеини и железо
• Бебиња кои не цицаат мајчино млеко – амино киселини во иста пропорција 

како мајчиното млеко
• Деца со нарушен имун систем и чести настинки
• Идеална за лица со анемија
• Дијабетичари
• Препорачливо за луѓе со зголемено ниво на холестерол и триглицериди
• Поддршка на имунолошкиот систем и метаболизмот
• Придонесува за одржување на нормална кожа и здрави коски
• Вегетеријанци и спортисти
• Сите оние кои сакаат да го прочистат своето тело од разни видови загадувања
• Најиспитуван производ – 35 години меѓународни научни истражувања



• 500 пати посилен од витаминот Е
• 10 пати посилен од бета-каротенот

• 6000 пати посилен од витаминот Ц
• 560 пати посилен од зелениот чај

BioAstin е каротеноид произведен од микроалгата Haematococcus, која е најбогат природен из-
вор на астаксантин. Тој e препознатлив по тоа што му ја дава црвено-портокаловата боја на 
лососот и жолтите и црвените бои на овошјето и зеленчукот, каде го има во многу ниска концен-
трација. Уникатната форма на астаксантинот овозможува да ја помине крвно-мозочната бариера 
и придобивките од дејствувањето да ги пренесе директно до мозокот, очите и нервниот систем, 
како и остатокот од телото.

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ
• Заштита од срцев и мозочен удар и 

намалување на лошиот холестерол 
• Антиканцерогено дејство
• Подобро здравје на очите и мозокот
• Силно антивоспалувачко дејство, особено 

при Helicobacter pylori
• Поддршка на имунолошкиот систем - зго-

лемена отпорност на вирусни, паразитски 
и бактериски инфекции

• Поддржува здрави зглобови, тетиви и 
мускули

• Патентиран за заштита од сонце и алергии 
на кожата

• Зголемување на нивото на енергија и 
брзо обновување на мускулната сила и 
отпорност

• Клинички тестиран за зголемување на ква-
литетот на семето и плодноста кај мажите

BIO ASTIN - НАЈМОЌЕН ПРИРОДЕН АНТИОКСИДАНТ

Состав: Витамин E (d-α токоферол), природен хавајски астаксантин.
Препорака за употреба: 1-3 капсули дневно со храна или 1 ч пред вежбање.
Достапно во пакување од 60 гел капсули од 4 mg.



• Здрав васкуларен систем               
• Превенција на стерилитет кај двата пола

• Значаен за развој и раст на плодот во тек 
на бременост

• При хиперпигментација на кожата
• Превенција на рак на дојка и дебело 

црево
• Влијае на рамнотежата на хормоните
• Зголемува отпорност према инфекции и 

воспаление на белите дробови
• Подобро расположение и ментални 

способности
• Подржува нормално функционирање на 

срцето
• Го намалува ризикот од развој на 

катаракта

NOW® Sun-E ™ 400 е без соја, витамин Е добиен од не ГМО масло од семе од сончоглед.  Ви-
таминот Е е главен антиоксидант растворлив во масти, кој е особено важен за одржување на 
здравјето на клетките преку неутрализирање на слободните радикали. Витаминот Е исто така 
е неопходен за нормална имунолошка функција и за одржување на здрав васкуларен систем.
Моќен антиоксидант кој има корисен ефект врз сите состојби придружени со зголемен окси-
дативен стрес. Слободните радикали ги оштетуваат клетките и можат да придонесат за развој 
на кардиоваскуларни и канцерогени заболувања. Ефикасен е во превенција и третман на сте-
рилитет кај двата пола и превенција од спонтани абортуси, па затоа е наречен и антистери-
литетен витамин.
Ниското ниво на овој витамин може да доведе до мускулна слабост, потешкотии во одењето и 
координацијата, трнење и пецкање, влошување на видот, анемија, губиток на косата и машка 
неплодност.

SUN-E™ 400 – ПАТЕНТИРАНА ФОРМА БЕЗ СОЈА

Состав: Витамин Е (како d-alpha Tocopherol) (Sun E 900™) (од Без-ГМО сончогледово масло).
Препорака за употреба: 1 капсула дневно, со храна.
Достапно во пакување од 60 капсули од 400IU (268 mg). Граничен производ.

ПОЛЕЗНОСТИ



• Неопходен за продукција на клеточна 
енергија

• Анализиран за моќност и фармацевтски 
степен на чистина

CoQ10 е основен нутриент присутен во секоја клетка и неопходен за производство на енергија. Кога снаб-
дувањето со CoQ10 е ниско, клетките стануваат ранливи, имунолошкиот систем слабее и доаѓа до пред-
времено стареење. Највисоки нивоа на CoQ10 се најдени во ткивата на органите кои работат најнапорно: 
срцето, црниот дроб, бубрезите и панкреасот. При стрес, стареење, еднолична исхрана, разни болести, 
земање лекови, организмот ја губи способноста за синтеза на потребните количини на CoQ10 и производ-
ство се намалува дури за 80%. Поради тоа има потреба за негово надополнување.
Коензимот Q10 е природен нутриент присутен во секоја клетка и неопходен за производството на клеточ-
на и мускулна енергија во организмот. Поради тоа се нарекува и убикинон – секаде присутен.

Состав: коензим Q10 (30 mg).
Препорака за употреба: 1 капсула 1-3 пати дневно.

Состав: коензим Q10 (100 mg).
Препорака за употреба: 1 капсула 1-2 пати дневно.

Достапно во пакување од 60 капсули од 30 mg. Достапно во пакување од 50 капсули од 100 mg. 

CoQ10 - ЧУВАР НА СРЦЕТО

COQ10 И ЗДРАВЈЕТО НА СРЦЕТО
• Поддршка на срцевиот мускул 
• Го намалува ризикот од инфаркт и ангина 

пекторис 
• Го намалува високиот крвен притисок
• Спречува зачепување на артериите 

(атеросклероза)

ПОЛЕЗНОСТИ
• Потпора на имунолошкиот систем 
• Моќен антиоксидант кој природно го успорува 

процесот на стареење
• Ја зголемува силата и физичката енергија
• При дегенеративни заболувања (МС, Алц-

хајмер, Паркинс..)

ЗОШТО CoQ10 ОД NOW FOODS?
• Единствена 100% комплетно природна форма на CoQ10
• Веган/Вегетеријански производ. Без ГМО.
• Најдобро продаван бренд во САД



• Супериорна биорасположливост
• Кардиоваскуларно здравје

• Моќен антиоксидант

Ubiquinol CoQH-CF – АКТИВНА ФОРМА НА CoQ10

Состав: Канека Ubiquinol (50 mg).
Препорака за употреба: 1 капсула 2 пати дневно со храна.
Достапно во пакување од 60 капсули од 50 mg.

ШTO E UBIQUINOL?
Ubiquinol е редуцирана, активна форма на коензим Q10, која има 3-8 пати поголема апсорпција 
од обичниот CoQ10. Ubiquinol е ист како и CoQ10, само претворен во форма со додаток на два 
електрони, кои овозможуваат неутрализирање на слободните радикали.

КОЈА Е УЛОГАТА НА UBIQUINOL?
Ubiquinol е најсилниот познат растворлив во масти антиоксидант и има клучна улога во создавањето 
на клеточната енергија. Помага да се претворат јагленохидратите и мастите во енергија. Како антиок-
сидант ги спречува штетните ефекти на слободните радикали врз клеточните мембрани. Кај млади и 
здрави индивидуи, Ubiquinol е доминантна форма која е присутна во сите ткива и клетки.
Ubiquinol обезбедува оптимална клеточна енергија и активна антиоксидативна одбрана. За луѓето кои 
не можат ефикасно да го конвертираат CoQ10 во Ubiquinol, овој додаток ќе го врати здравото ниво на 
CoQ10 во крвта и органите, што ќе резултира со зголемена енергија, издржливост и подобро здравје.

NOW® CoQ10 производите содржат само природна, транс форма на CoQ10 произведена со 
ферментација и Kaneka Ubiquinol™.

• Кардиоваскуларни болести
• Паркинсонова болест
• Дијабетес

• Стареење
• Замор, издржливост и 

заздравување

• Спортски перформанси
• Фертилитет

ПОЛЕЗНОСТИ



ПОЛЕЗНОСТИ
• Детоксикација                        
• Регулирање на шеќер во крвта
• Плодност 

• Кардиоваскуларно здравје
• Имунолошка функција   
• Ментално здравје     

• Моќен антиоксидант
• Со селен и молибден 

• Силно муколитичко и антивоспалително 
дејство

N–Acetyl Cysteine или NAC е стабилна форма на неесенцијалната амикокиселина цистеин. NAC 
е прекурсор на глутатионот, најсилниот антиоксидант и елиминатор на штетното дејство на 
слободните радикали. Штити од токсичното дејство на некои лекови и хемикалии. Со тоа, ги 
штити нервите, мозокот и црниот дроб од оштетувања кои настануваат под влијание на разни 
загадувачи. Учествува во детоксикација на организмот на клеточно ниво и ја помага функцијата 
на црниот дроб.
NAC има поволно влијание кај лица со хронична опстуктивна болест, ги намалува симптомите 
и го забавува забрзаното оштетување на белите дробови. Тој делува и како муколитик, односно 
помага во разводнување на секретот во белите дробови со што придонесува за негово полесно 
исфрлање од белите дробови, поради што може да помогне во намалување и олеснување на 
симптомите при респираторни инфекции. Игра значајна улога и во активноста и создавањето на 
белите крвни клетки кои се дел од нашиот имун систем.
Се препорачува како дополнителна терапија кај емфизем, хроничен бронхитис, воспаление на 
уво, синузитис, ХОББ, вирусни инфекции и други респираторни заболувања (астма, цистична и 
белодробна фиброза).

N-ACETYL CYSTEINE (NAC) – ПОДДРШКА ПРИ 
РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Состав: N-Acetyl Cysteine (NAC), Селен (од L-Selenomethionine), Молибден (од Sodium Molybdate). Состав: 
L-Tyrosine (слободна форма). 
Препорака за употреба: 1 капсула 2 пати дневно.
Достапно во пакување од 100 капсули од 600 mg. 



• Редуцирана активна форма
• Поддршка при детоксикација

• Неутрализатор на 
слободните радикали

Глутатионот се состои од 3 амино киселини: цистеин, глутаминска киселина и глицин. Тој е 
главен антиоксидант на организмот кој се произведува во секоја клетка на телото, со особено 
високи нивоа во црниот дроб.
Главна функција на Glutathione е заштита на нашите клетки од оксидативно оштетување. Тој е 
клучен за функцијата на здрав имунолошки систем и е неопходен за правилни процеси на де-
токсикација. Исто така, игра важна улога во одржувањето на клеточното здравје со директно не-
утрализирање на слободните радикали, како и со одржување на активноста на витамините Ц и Е. 
Како старееме, способноста на нашиот организам да произведува глутатион, се намалува. Глу-
татионот не е само ендоген антиоксидант – туку е и есенцијален фактор во искористување на 
енергија, детоксикација и заштита од болести кои доаѓаат со стареењето. Глутатионот најдобро 
ги штити митохондриите и помага кај автоимуни заболувања, стрес, загадување... Повеќето луѓе 
немаат доволно глутатион и имаат нарушено здравје, слаб имунитет, лошо се чувствуваат и брзо 
се заморуваат.

ПОЛЕЗНОСТИ
• Неутрализација на штетните клетки или 

радикали
• Поттикнува клеточна функција
• Ја зголемува количината на енергија
• Го намалува воспалението

• Ги регулира биохемиските процеси, т.е. 
метаболизмот

• Го јакне имунолошкиот систем
• Отстранува тешки метали и останати 

токсини
• Го обновува црниот дроб (хепатитис, 

замастување, алкохолизам)

GLUTATHIONE – ДЕТОКСИКАЦИЈА НА ОРГАНИЗМОТ

Состав: Glutathione (редуцирана форма).
Препорака за употреба: 1 капсула дневно, по можност на празен желудник.
Достапно во пакување од 60 капсули од 250 mg.



• Структурна поддршка
• Помага за оддржување на силни коски

• Поддршка на имунолошкиот систем

ПОЛЕЗНОСТИ
• Поздрава кожа и коса
• Посилни коски
• Подобра состојба на забите
• Подобро расположение

Се препорачува при:
• Престој во затворени простории
• Бременост
• Лица со потемна кожа
• Зголемена телесна тежина

VITAMIN D-3 – МОЌЕН СОНЧЕВ ВИТАМИН

Состав: Витамин Д3 (како Cholecalciferol) (од Ланолин). Гранични производи.       
Достапно во пакувања од: 

 • 180 капсули од 1000 IU
 • 120 капсули од 10,000 IU
 • Liquid Vitamin D-3 400 IU во 4 капки - 59 ml 
 • Extra Strength Liquid Vitamin D-3 1000 IU - 30 ml 

ШTO E VITAMIN D-3?
Витамин Д-3 е витамин растворлив во масти. Витаминот Д-3 се разликува од останатите вита-
мини, по тоа што е единствениот витамин, кој телото може да го произведе. Неговата синтеза 
започнува во кожата, каде под влијание на сончевата светлина 7-дехидрохолестерол преминува 
во пре-витамин Д3, којшто понатаму се претвара во витамин Д3 (холекалциферол).
Витаминот Д-3 е важен за метаболизмот на калциум и фосфор, што ја промовира ресорпција на 
овие минерали од цревата и овозможува нивно складирање во коските. Потребен е за правилен 
раст на коските и забите, како и за мускулите и нервните ткива. 
Сонцето е најважен извор на витамин Д-3, но сите знаеме колку е штетно изложувањето на 
сонце. Затоа подобро е да внесувате витамин Д-3 преку исхраната или со консумирање на 
додатоци богати со витамин Д-3. 
Витаминот Д-3 помага во заштитата и лекувањето на многубројни заболувања како некои видо-
ви рак (на дојката, на простатa и дебело црево), мултиплекс склероза и Алцхајмеровата болест.



• Најдобар избор на некиселинска форма 
на витамин Ц

• 4 пати поголема апсорпција од обичниот 
витамин Ц 

• 300% зголемена биорасположливост
NOW® AlphaSorb-C™ е патентирана формула која ги комбинира полезностите на обичниот вита-
мин Ц (аскробат) со други антиоксиданси за да се создаде производ кој ја зајканува апсорпцијата 
на аскробатите, особено преку важните патишта на транспорт на глукозата.
Метаболитите на AlphaSorb-C ја зголемуваат ефикасноста на витаминот Ц, го зголемуваат степе-
нот на искористливост на витаминот Ц во однос на стандардниот витамин Ц, што е многу значајно 
во процесот на оздравување.
ALPHASORB-C:
• Ја зголемува апсорпцијата и преносот на вита-

мин Ц со намалување на оксидативниот стрес 
на витаминот Ц кога навлегува во крвотокот

• Поддршка на организмот што тој неможе сам 
да ја изврши – да придвижи повеќе витамин 
Ц низ организмот во подолг период во однос 
на старите формулации и технологии кои се 
ослободуваат низ бубрезите за 45 минути (во 
зависност од телесната маса и метаболизмот)

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ:
• Сојузник во борбата против настинки и грипови
• Сигурен за дијабетичари 

• Не предизвикува киселински проблеми во 
стомакот

• Помага во третман на алергии и астма
• Учествува во синтеза на колаген
• Во превенција на срцеви заболувања и 

катаракта

ЗОШТО ДА ОДБЕРЕТЕ NOW ALPHASORB-C?
• Нова напредна генерација на Витамин Ц. 
• Внимателно дизајнирана, развиена и тестирана 

за да ја задоволи зголемената побарувачка за 
нутритивен суплемент кој може да ја зголеми 
апсорбцијата на витаминот Ц за подолг период.

ALPHASORB-C – СУПЕРИОРНА ФОРМА НА ВИТАМИН Ц

Состав: Витамин Ц (од Треонска киселина подобрен ублажен калциум аскробат) 500 mg. 
Препорака за употреба: 1 капсула 1-3 пати дневно, по можност со храна. 
Достапно во пакување од 90 капсули од 500 mg. Граничен производ.



•  Поддржува производство на енергија • Здрави нервни ткива

B-1 – ЗДРАВЈЕ НА НЕРВНИОТ СИСТЕМ

Состав: Тиамин (од Thiamin HCl) (Витамин Б-1).  
Препорака за употреба: 1 таблета дневно, со храна.
Достапно во пакување од 100 таблети од 100 mg. Граничен производ.

ПОЛЕЗНОСТИ
• Подобра мозочна активност
• Подобро расположение
• Ги зголемува менталните способности 

• Стимулира раст на коски
• Подржува нормално функционирање на 

срцето

Витаминот Б-1, исто така познат како тиамин, е член на семејството Б-витамини кој природ-
но се наоѓа во житарки од зрна, грав, ореви, јајца и месо и игра посебна улога во метаболни-
те прооцеси. Тиаминот е вклучен во бројни функции на организмот, вклучувајќи ги нервниот 
систем и функционирањето на мускулите, проток на електролити во и надвор од нервните и 
мускулните клетки, метаболизам на јаглени хидрати...
Кога ќе се внесе во организмот, се претвара во тиамин пирофосфат кој се смета за најважен 
ензим за стабилна активност на нервниот систем, допринесува за одвивање на најважните 
процеси во мозочната кора, а со негова помош нервниот систем се збогатува со потребните 
хранливи материи.
Апсорпцијата на овој витамин во организмот ја зголемуваат витамини од Б комплексот, 
витамин Ц и Е, сулфур, манган, а ја намалуваат стрес, никотин, кафе (хлорогенска киселина 
од кафето, танини од чајот), алкохол, школки. 



• Рибофлавин • Производство на енергија

VITAMIN B-2 – ЗА РАСТ И ЕНЕРГИЈА

Состав: Рибофлавин (Витамин Б-2).
Препорака за употреба: 1 капсула дневно со храна.
Достапно во пакување од 100 капсули од 100 mg. Граничен производ.

ПОЛЕЗНОСТИ
• превенција на мигрена 
• при улцерозен стоматит
• за одржување на физичката кондиција на 

врвните спортисти
• го зајакнува имунолошкиот систем

• ја потикнува концентрацијата
• ги превенира кожните заболувања (акни, 

дерматитис, егземи)
• го подобрува видот и го ублажува заморот 

во очите, превенција од катаракта и глауком.

КАКО ДЕЛУВА VITAMIN B-2?
Рибофлавинот има клучна улога во претварањето на аминокиселините и мастите во адено-
зин-трифосфат (ATP), кој му ја дава потребната енергија на телото. Витаминот Б-2 учествува 
и во претварањето на витаминот Б-6 и фолната киселина во нивните активни коензимски 
форми, ја подобрува заштитата од слобоните радикали, така што е неопходен за регенера-
ција на глутатионот кој го снабдува телото со природни одбрамбени механизми и системи 
на детоксикација, игра важна улога во разградување на мастите, протеините и јаглените хи-
драти, го поттикнува нормалниот развој и е многу важен за доенчињата, помага во синтезата 
на адреналин, стероиди, црвени крвни зрнца како и гликоген.
Апсорбцијата на овој витамин се одвива во горните партии на тенкото црево и е зголемена 
доколку тој се конзумира со друга храна. Тој се дистрибуира до сите ткива во мали концен-
трации, а мал дел од него се зачувува како резерва најмногу во ретината и црниот дроб. Се 
излачува преку урината која придонесува за нејзината жолта боја.
Витамин Б-2, исто така познат како рибофлавин, е член на семејството на Б-витамини. 
Природно е присутен во зелениот зеленчук, црниот дроб, бубрезите, пченичните ‘ркулци, 
млекото, јајцата, сирењето и рибата.



• Без црвенило
• Го нормализира нивото на глукоза и 

холестерол во крвта

• Намалува замор и исцрпеност
• Нормална функција на нервниот систем

Б3 е есенцијален витамин од Б-комплексот растворлив во вода кој се апсорбира 4 пати 
повеќе во крвта отколку било кој друг витамин. 
Содржи Inositol Hexanicotinate, форма на ниацин која полека се разложува во организмот 
за да обезбеди слободен ниацин. Тоа овозможува постепено негово ослободување без ка-
рактеристично црвенило кое многу луѓе не можат да го толерираат.
Користењето на Ниацинот помага во подобрување на менталните активности, важен е во 
староста, особено при сенилна деменција, кај Алцхајмер и Паркинс.
КОЈА Е УЛОГАТА НА NIACIN?
Дефицитот на ниацин доведува до замор и слабост на мускулите, намалена ментална ак-
тивност, главоболки и вртоглавици, депресија, агресивност и раздразливост, пореметен сон, 
лоша дигестија, губиток на апетитот, сува кожа, ниско ниво на шеќер во крвта, болка во 
мускулите и зглобовите.

ПОЛЕЗНОСТИ
• Искористување на енергијата од храната 

и правилен метаболизам 
• Го подобрува апетитот и варењето на храната
• Важен во производство на црвени крвни 

клетки 

• Го чува срцето (циркулација, крвен прити-
сок, атеросклероза)

• Стимулира активност на панкреасот
• Ја подржува функцијата на видот
• Ја подобрува состојбата на кожата и косата

NIACIN – ЗДРАВО НИВО НА ХОЛЕСТЕРОЛ

Состав: Niacin и Inositol (од Inositol Hexanicotinate).
Препорака за употреба: 2 капсули дневно, со храна.
Достапно во пакување од 90 капсули од 250 mg. Граничен производ.



• Поддршка на здрава трансмисија на 
нервите

• Поддршка во метаболизмот на масните 
киселини

Холин и инозитол се дел од комплексот на Б-витамини кои учествуваат во формирање на 
клеточната мембрана и имаат клучна улога како невротрансмитери. 
Холинот и инозитолот заедно учествуваат во изградба на клеточните мембрани. Во комбина-
ција со други витамини од Б Комплексот и аминокиселината хистидин го осигуруваат интегри-
тетот на кожата и ја штитат кожата од дехидрација.
Заедно со фосфорот холинот станува лецитин, посебен облик на фосфолипид кој се наоѓа во 
клеточните мембрании кој учествува во изградбата на крвните липопротеини. Холинот учест-
вува и во синтезата на ацетилхолин, важен неуротрансмитер, медијатот меѓу нервните заврше-
тоци. Инозитолот учествува во изградбата на миелинската обвивка на нервите.
Холинот е важен за транспорт и разградување на холестерол и масти (природна потпора на цр-
ниот дроб), додека инозитолот помага во повторно воспоставување на внатрешната рамнотежа.

ПОЛЕЗНОСТИ
• Поддржува ментално здравје и фокус
• Нормален метаболизам на хомоцистеин и 

масти

Ефекти врз нервниот систем:
• Подобра спроводливост на нервните сигнали
• Активирање на процесите на нервна актив-

ност: памтење, учење, внимание, меморија, 
расположение 

ЗОШТО ДА ОДБЕРЕТЕ CHOLINE & INOSITOL 
ОД NOW?
• Високо квалитетен извор на Б витамини т.е 

однос холин : инозитол = 1:1
• Секоја капсула содржи: холин 250 mg и 

инозитол 250 mg
• Во форма која најдобро се апсорбира во 

организмот
• Производ погоден за вегани и вегетаријанци

CHOLINE&INOSITOL – НОРМАЛНА ФУНКЦИЈА НА ЦРНИОТ ДРОБ

Состав: Холин - од Choline Bitartrate (250 mg) и Инозитол (250 mg).
Препорака за употреба: 1 капсула дневно, со храна.
Достапно во пакување од 100 капсули.



• Витамин Б5
• Акни и зараснување на рани

• Создавање на црвени крвни клетки
• Синтеза на хормони и холестерол

ПОЛЕЗНОСТИ
• Третман на акни                           
• Нега на коса         
• Намалување на болка и оток кај реуматои-

ден артритис

• Намалување на телесна тежина
• Инфекции и чиреви на стапала   
• Регулирање на холестеролот

Пантотенската киселина е витамин од групата на Б витамини, растворлив во вода. Името доаѓа од грчкиот 
збор panthos што значи “го има насекаде” што укажува дека е широко распространет во природата. 
Неопходен е за синтеза на коензим А – есенцијален за метаболизмот на масните киселини, учествува во 
разградување и таложење на масти, јагленохидрати и протеини, а со тоа и во ослободување на енергија од 
храната. Покрај тоа витаминот Б5 придонесува и за производство на неуротрансмитери (хемиски материи 
кои имаат улога во комуникациските средства меѓу неуроните) и хемоглобинот, со што овозможува стимула-
ција во мозокот. Игра улога и во синтеза на холестерол кој е потребен за создавање на стероидни хормони, 
како што се половите хормони, антистресните хормони и витаминот Д.
Одредени состојби ја зголемуваат потребата за овој витамин како што се бременост, пубертет, стари лица, 
стрес и алкохолизам. 

PANTOTHENIC ACID – КРАЛИЦА ЗА КОЖНИ ПРОБЛЕМИ

Состав: Пантотенска Киселина (Витамин Б-5), Калциум (од калциум пантотенат). Граничен производ.        
Препорака за употреба: 1 капсула дневно со храна.
Достапно во пакување од 100 капсули од 500 mg. Граничен производ. 



• Производство на енергија
• Зголемено опаѓање на косата                           

• Прекумерна сувост на кожата                                       
• Кршливост на нокти

ПОЛЕЗНОСТИ
• Придонесува за градење на мускулното 

ткиво
• За намалување на лошиот холестерол
• Го подобрува тонусот на кожата 

• Помага во одржување на адекватно ниво 
на шеќер во крвта (ја потикнува реакцијата 
на телото на инсулин)

Биотин, попознат како витамин Б7, е витамин растворлив во вода и е неопходен за нормален раст и функции 
на организмот. Промовира здрава функција на имунолошкиот систем и игра клучна улога во здравјето на 
кожата.
Биотинот има улога на регулатор на синтезата на глукоза од нејаглехидратни извори и ја регулира синтезата 
на масни киселини, а вклучен е и во метаболизмот на некои аминокиселини. 
Има улога во синтеза на кератин – протеин кој е сосатвен дел во градбата на коса, нокти и кожа.
Биотинот ја подхранува кожата, го регулира мастењето на косата, ја прави поздрава и посјајна, ги
зајакнува ноктите и го спречува нивното пожолтување.
Биотинот е неопходен и за спортисти кои имаат големи физички напрегања, важен нутриент е и во тек на 
бременоста и овозможува правилен развој на плодот.

BIOTIN – ЗА ЗДРАВА КОЖА, КОСА, НОКТИ

Состав: Биотин.
Препорака за употреба: 1 капсула дневно, со храна.
Достапно во пакување од 100 капсули од 1000 mcg. Граничен производ.



• Супериорна биорасположливост
• Коензим на витамините од Б групата

• Метаболна активна форма на 
фолна киселина

Претставува патентирана природна форма на фолна киселина која се употребува за основ-
ните функции како што е нормална клеточна функција и синтеза на неуротрансмитерите, 
ДНК и крвните клетки.
Овој витамин припаѓа во т.н лабилни витамини, така што со термичка  обработка или при 
подолго стоење се уништува и до 100% од овој витамин. Фолната киселина претставува 
синтетска форма и е потребна нејзина трансформација во организмот во активна форма – 
метил фолат (искористлива форма).
Methyl Folate е биолошки активнa, природнa форма на фолат кој се користи за фундамен-
тални функции на организмот како нормална клеточна делба и синтеза на невротрансми-
тери и ДНК. За разлика од редовната фолна киселина, Methyl Folate е докажано дека нав-
легува во крвно-мозочната бариера, каде што помага да се поддржи невролошкото здравје. 
Quatrefolic® е патентирана форма на Methyl Folate со докажана супериорна биорасположи-
вост во споредба со фолната киселина од прехрнбените извори.

Функции на Метил фолатот:
• биосинтеза на нуклеинските киселини 

(ДНК и РНК)
• важен во делбата на клетките
• за создавање на здрави еритроцити и 

спречување на анемија

Се препорачува за:
• Бремените и жените кои што планираат 

да забременат 
• Сите кои имаат мутација на MTHFR генот 

(одговорен за трансформација на фолната 
киселина во активна форма)

• Луѓе под стрес и депресија

METHYL FOLATE – ПАТЕНТИРАНА АКТИВНА ФОРМА

Состав: Фолат (од Quatrefolic®). 
Препорака за употреба: 1 таблета дневно, со храна.
Достапно во пакување од 90 таблети од 1000 mcg. Граничен производ.



• Здравје на нервниот систем
• Метилкобаламин

• Неопходен за производство 
на енергија

Витаминот Б-12 (кобаламин) е витамин растворлив во вода кој е присутен во секоја клетка 
и игра важна улога во голем број биолошки процеси. Има клучна улога во нормалното 
функционирање на мозокот и нервниот систем преку синтезата на миелин и формирањето 
на црвените крвни зрнца. Вклучен е во метаболизмот на секоја клетка од човечкото тело, 
а особено влијае на ДНК синтезата, метаболизмот на масните киселини и хомоцистеинот.
Витаминот Б-12 се сретнува во повеќе форми од кои метил формата е најстабилна и најчес-
то се употребува како витамински додаток.
Витаминот Б-12 има важна улога во добивањето енергија од мастите, јагленохидратите и 
протеините, а учествува и во создавањето на црвени крвни зрнца. Овој витамин учествува 
во создавањето и одржувањето на миелинската обвивка (заштитна обвивка околу секоја 
клетка), со тоа се обезбедува брз пренос на нервните импулси.

METHYL B-12 – ЗА ЗДРАВИ НЕРВНИ КЛЕТКИ

Состав: Витамин Б-12 (како Methylcobalamin).
Препорака за употреба: 1 таблета за лижење 1 до 2 пати дневно. Изџвакајте ја таблетата или држете ја 
во уста додека не се раствори и голтнете.
Достапно во пакување од 100 таблети за лижење од 1000 mcg. Граничен производ.

ПОЛЕЗНОСТИ
• Алцјахмер, деменција, когнитивно 

опаѓање и губење на меморијата
• Мултипла склероза и други невролошки 

заболувања
• Ментални болести (депресија, анксиоз-

ност, биполарно нарушување, психози)
• Потешкотии во учењето и развојни нару-

шувања кај децата

Се препорачува при:
• Вегетеријацни и вегани
• Луѓе постари од 60 години
• Луѓе кои редовно земаат средства против 

желудечни киселини
• Луѓе кои примаат лекарства за дијабетис, 

како метформин
• Луѓе со кронова болест, улцеративен колитис, 

целијакиа или синдром на нервозни црева



• Клеточно здравје • Поддршка на здрава функција на 
мембраната

ШТО Е ИНОЗИТОЛ И КАКО ДЕЛУВА?
Инозитолот е малку познат нутриент од фамилијата Б витамини. Тој е клучна компонента на 
клеточните мебрани и како таков тој е вклучен во испраќање на сигналите меѓу клетките. Ино-
зитолот ја зголемува осетливоста на различни рецептори. Тоа е особено важно кога земаме во 
предвид како клетките комуницираат едни со други. Во најосновна смисла, една клетка ослобо-
дува хемикалија (порака) која се испорачува во другата клетка да изврши одредена работа. Но, 
ако другата клета не може да ја прими пораката, хемиската реакција е бескорисна. Тука доаѓа до 
израз инозитолот кој треба да ги подготви рецепторите да ја примат пораката.
Пример: серотонинот е една од нашите среќни хемикалии и е главен неуротрансмитер во мо-
зокот како мета на антидепресивите. Селективните инхибитори го спречуваат разградувањето 
на серотонинот и ја зголемуваат количината на серотонин способен за активирање на рецеп-
торите. Теоретски тоа значи повеќе серотонин подобро расположение. Но што ако мозокот 
веќе има доволно серотонин а рецепторите не работат? Тука значењето на инозитолот доаѓа 
до израз. Тој помага да прими сигнал.

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ
Инозитолот е изомер на глукозата. Човечкиот организам може да го синтетизира.
Големи количини на инозитол најдени се во мајчиното млеко. Поради тоа американскиот ко-
митет Comittee on Nutrition of the American Academy of Pediatrics го препорачуваат инозитолот 
како и холинот во сите комбинации на нутриенти за деца.
Најдобри природни извори: цели зрна на житарки ( пченка, јачмен, Рж), грав, грашок.

INOSITOL – НАЈДОБРА МИО-ИНОЗИТОЛ ФОРМА

Состав: Инозитол (мио-инозитол форма).
Препорака за употреба: 1 капсула дневно.
Достапно во пакување од 100 капсули од 500 mg.



• Висока ефикасност во подобрување на 
здравствената состојба

• Природен начин во борбата при нарушен 
баланс на половите хормони

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ:
• Спречува развој на вирусот на Herpes simplex 
• При ХПВ инфекција и за олеснување на 

симптоите при ПМС
• Има антиестроген ефект 
• Природен антиоксидант, го забавува процесот на 

стареење и ги штити ткивата од штетни материи
• За спречување на неопластични заболувања 

кај женскиот репродуктивен систем
• При мастопатија, ендометриоза и миом на матка

• За нормализирање на нивото на хормоните 
кај жените

• Ги штити белите дробови од штетните ефекти 
на токсични материи

• Го зајакнува имунолошкиот систем

ЗОШТО ДА ОДБЕРЕТЕ INDOLE-3-CARBINOL?
Indole-3-Carbinol е супстанца од растително потекло 
која според истражувањата ја потврдува ефикас-
носта и безбедноста од употребата при хормонална 
нерамнотежа и бенигни неопластични процеси.

Indole-3-Carbinol е биолошки активен додаток кој има улога во нормализирање на метаболизмот на 
естрогенот и за намалување на ризикот од развој на малигни тумори и неоплазми.
Основа на неговиот состав е група на супстанции извлечени од растенија од родот Brassica (се-
мејство зелка: брокула, зелка, прокељ). 
Indole-3-carbinol кога ќе се внесе во организмот се претвара во дииндолил метан (DIM) коj пак им 
помага на ензимите во црниот дроб да го блокираат производството на 16-OH естрогенот кој е 
одговорен за намалување на квалитетот на колагенот.

ШТО Е INDOLE-3-CARBINOL?

INDOLE-3-CARBINOL – БИОЛОШКИ АКТИВЕН ДОДАТОК

Состав: Indole-3- Carbinol (I3C) и екстракт на лигнан од ленено семе.
Препорака за употреба: 1 капсула 1-3 пати дневно со храна.
Достапно во пакување од 60 капсули. Граничен производ.



• Mena Q-7 – единствена клинички потврдена и 
патентирана форма на Витамин К-2 како MK-7

• Го поддржува здравјето на коските
• Кардиоваскуларна поддршка

Кога не се внесува соодветна количина на 
витамин К-2, може да дојде до:
• Промени во артериите, кардиоваскуларни 

болести и проширени вени
• Остеопороза
• Рак на простата, бели дробови, црн дроб 

и леукемија

ПОЛЕЗНОСТИ
• Превенција од остеопороза 
• За поцврсти коски
• Го штити срцето 
• Неопходен за новороденчињата 
• Важен за синтеза на фактори на коагулација
• При Алцхејмерова болест

VITAMIN K-2 – ПАТЕНТИРАНА КЛИНИЧКА ФОРМА

Состав: Vitamin K-2 (како Menaquinone-7) (MK-7) (MenaQ7®).
Препорака за употреба: 1 капсула дневно со храна.
Достапно во пакување од 60 капсули од 100 mcg.

ШTO E MK-7?
MenaQ7® MK-7 е уникатна без соја, биодостапна форма на витамин К-2 која игра клучна 
улога во апсорпцијата на калциум во крвните садови и артериите.
Витаминот К-2 претставува витамин растворлив во масти и најпознат по тоа што го потикну-
ва згрутчувањето на крвта. Неопходен е за изградба на коските, превенција од срцеви боле-
сти и важен е за многу телесни процеси. 
Истражувањата покажуваат дека витаминот К-2 е многу важен за адекватно ниво на вита-
мин Д во организмот. 
Витаминот К-2 му помага на организмот правилно да го користи калциумот за да изгради 
здраво коскено ткиво. Недостатокот на Витамин К-2 доведува до слаби коски подложни на 
скршеници. Витаминот К-2 клинички докажано ја подобрува масата и јачината на коските.
Со инхибиција на депозитите на калциум во артериите и крвните садови, Витаминот К-2 
придонесува за подобрување на кардиоваскуларното здравје.



• Го поддржува здравјето на коските
• Кардиоваскуларна поддршка • Синергетска формула на калциум со цинк, 

витамин Д2, магнезиум, бакар и манган
• Потпора за здрави и силни коски 

Калциумот е најобилен минерал во човековиот организам потребен за многу функции во ор-
ганизмот. Бидејќи организмот не може да создава калциум, важно е да се внесуваат доволни 
количини. Кога нивото на калциум ќе падне под потребните количини во крвта, организмот нема 
друг избор освен да „краде“ од главниот резервоар: коските. Исто така, секојдневно организмот 
губи калциум преку кожата, ноктите, косата, потењето, урината и фекалиите. Недостатокот на 
калциум ги прави коските порозни, слаби и подложни на кршење и може да доведе до остеопо-
роза или артритис.

ЗОШТО CALCIUM CITRATE?
• Келирана (хемиски врзана), лесно раст-

ворлива и апсорблива форма на калциум
• Синергетска формула од цитрусно овошје; 

со магнезиум, витамин Д, цинк, бакар и 
манган за максимална двојна апсорпција 
(интраклеточна и вонклеточна)

• 2.5 пати повеќе биорасположлив отколку 
калциум карбонатот

• Не бара екстра стомачна киселина за 
апсорпција

ПОЛЕЗНОСТИ
• одржување на нормални коски и заби
• нормално згрутчување на крвта
• нормален енергетски метаболизам
• нормална мускулна функција 
• нормална неуротрансмисија
• нормална функција на имунолошкиот 

систем
• одржување на нормална коса, нокти и кожа
• има улога во процесот на делба на клетките

CALCIUM CITRATE - ВИСОКО АПСОРБЛИВА ФОРМА

Состав: калциум цитрат (300 mg), витамин Д2 (200 IU), магнезиум (150 mg), цинк (7.5 mg), бакар (0.5 mg), 
манган (2.5 mg).
Препорака за употреба: 2 таблети дневно поделени во дози, со храна.
Достапно во пакување од 100 таблети.



• 21% подобро задржување во организмот • 24% подобра апсорпција од цинк оксид

ПРЕДНОСТИ НА L-OptiZinc
• Супериорна апсорпција и задржување
• Супериорни антиоксидантни својства
• Супериорна клеточна заштита
• Здрава кожа, коса и нокти 

• Здрав вид и нормална конгитивна 
функција

• Повеќе здравствени придобивки - од 
имунолошка функција до здравје на кожата

L-OptiZINC – СУПЕРИОРНА ФОРМА НА ЦИНК

Состав: Цинк (од L-OptiZinc® Monomethionine) и Бакар (од Copper Amino Acid Chelate).
Препорака за употреба: 1 капсула на 2 дена.
Достапно во пакување од 100 капсули од 30 mg. Граничен производ.

L-OptiZinc® е zinc mono-L-methionin со супериорна абсорпција, задржување и антиоксидант-
ни и заштитни својства на клетките во споредба со другите форми на цинк. L-OptiZinc® е 
1:1 комплекс на цинк и метионин. 
Цинкот се содржи во сите клетки и е одговорен за над 300 ензимски реакции во органи-
змот. Важен во апсорпција на витамин А и одржување на нормално ниво на витамин Е во 
организмот, за силен имунолошки систем, за добра функција на половиот систем кај мажи и 
жени, за простата, потенција и неплодност, стимулира  и штити од алергии и кожни болести 
како псоријаза. Недостигот доведува до депресивни симптоми, мускулна атрофија, ниско 
ниво на тестостерон.
Неопходен е за формирање на колаген, суштинска компонента на сврзните ткива, вклучу-
вајќи кожа и зглобна ' рскавица. Исто така, цинкот е неопходен за многу органи и телесни 
системи да функционираат нормално, вклучително и скелетни, имунолошки, невролошки и 
ендокрини системи. Важен за чувството на вкус и мирис, одржување на нормално ниво на 
бакар како и кисело базна рамнотежа во организмот.
Цинкот е неопходен за синтеза на РНК / ДНК и меѓуклеточна сигнализација, има клучна 
улога во одбраната на телото од оксидативни процеси и за нормално стареење.



• Eсенцијален минерал • Без додаток на квасец

Селенот е есенцијален минерал што се наоѓа во многу мали количества во организмот. Човечкиот 
организам содржи приближно 20мг селен и заедно со цинкот, калциумот и калиумот влегува во 
состав на повеќе од 200 ферменти и хормони. Најголем дел од селенот се наоѓа во бубрезите, 
црниот дроб, срцето, слезинката и во тестисите кај мажите.
Во комбинација со Витaмин Е, Витамин Ц и  бета каротен допринесува за намалување на нивото 
на лошиот холестерол. Претставува дел од антиоксидантните ензими кои ги штитат клетките од 
оштетување и нивно стареење. Во текот на метаболизмот се создаваат слободни радикали кои 
можат да доведат до промени во клеточните мембрани, а селенотот учествува во апсорпцијата 
на  овие слободни радикали со што ги спречува нивните дејствувања.
Дополнителна количина на селен се препорачува кај вегетаријанци, спортисти, луѓе кои се на 
ниско калорични диети, кај намален имунитет, лица кои се изложени на зрачење, долготрајна 
употреба на статини (лекови кои го намалуваат холестеролот), таблети за контрацепција, лакса-
тиви, конзумирање на тутун и алкохол.

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ:
• Антиоксидативна заштита
• Поддршка на тироидната жлезда
• Јакнење на имунитетот
• Го намалува ризикот од појава на срцеви 

заболувања

• Помага во намалување на симптомите 
на астма

• Влијае врз репродуктивното здравје 
(помага во сперматогенезата кај мажите и 
ја зголемува потенцијата)

• За одржување на здрава коса и кожа
• Го поддржува здравјето на очите

SELENIUM – МИКРОЕЛЕМЕНТ НА ДОЛГОВЕЧНОСТА

Состав: Селен (како L-Selenomethionine).
Препорака за употреба: 1 таблета 1-2 пати дневно, со храна.
Достапно во пакување од 100 таблети од 100 mcg. Граничен производ.



• Моќна келирана форма од органски извор кој има висока биоактивност и моќност

Магнезиумот е клучен минерал кој многу луѓе не го добиваат доволно преку исхраната. 
Магнезиумот е четвртиот најзастапен минерал во организмот. Околу 50 % од вкупниот 
магнезиум во организмот се наоѓа во коските. Магнезиумот е потребен за повеќе од 300 
биохемиски реакции во телото.
Знаците на недостаток на магнезиум се: хипокалцемија, хипокалемија, задржување на на-
триум, ниско циркулирачки нивоа на паратироидниот хормон, невролошки и мускулни симп-
томи (тремор, мускулни грчеви, тетанија), губење на апетит, гадење и повраќање.

Следниве услови го зголемуваат ризикот 
од недостаток на магнезиум:
• Гастроинтестинални пореметувања, како 

што се продолжена дијареа, Кронова 
болест, синдром на малапсорпција, итн.

• Дијабетес мелитус и долгорочна употреба 
на одредени диуретици.

• Хроничниот алкохолизам.
• Стареење: старите лица имаат релативно 

низок внес на на магнезиум преку исхраната.

• Намалување на заморот и исцрпеноста
• Придонесува за електролитна рамнотежа
• Нормален енергетски метаболизам
• Нормално функционирање на нервниот 

систем

• Нормална синтеза на протеини
• Нормална ментална и мускулна функција
• Одржување на здрави коски и здрави заби
• Вегетеријански/Веган производ. Без ГМО. 

Кошер.

ПОЛЕЗНОСТИ

MAGNESIUM CITRATE - ВЕЛИЧЕСТВЕН МИНЕРАЛ

Состав: магнезиум цитрат (200 mg).
Препорака за употреба: 2 таблети дневно со храна.
Достапно во пакување од 100 таблети.



• Magnesium Citrate, Magnesium Glycinate 
и Magnesium Malate 

• Супериорна биодостапност 
• Поддршка на нервниот систем

Магнезиум цитрат - магнезиумот е врзан за лимонска киселина во однос 1:1 која е благ лак-
сатив поради што оваа комбинација помага при опстипација и поради тоа е најдобар извор кај 
лица со дигестивни проблеми. Во медицината се користи како солен лаксатив со кој се чистат 
цревата пред операција или колоноскопија. Магнезиум цитратот за разлика од магнезиум 
оксидот има поголема расположливост (90%) поради што многу брзо се апсорбита и подобро се 
искористува во организмот. 
Магнезиум малат - органска сол од магнезиум и јаболкова киселина за која клинички е 
докажано дека смирува и дава енергија Јаболковата киселина е природна овошна киселина 
која е присутна кај поголем број клетки во организмот и е составен дел на бројни ензими кои се 
важни за производство на енергија. Магнезиум малат е облик на магнезиум кој е без лаксати-
вен ефект и има висока биорасположнивост, брзо се разградува и ги поседува сите предности 
на магнезиумот и јаболковата киселина. Магнезиум малат помага кај зголемено ниво на 
тешки метали во телото така што ги врзува за себе и ги прави неактивни и овозможува нивна 
елиминација од организмот. Кај луѓе со кардиоваскуларни проблеми помага да се стабилизира 
отчукувањето на срцето и го нормализира крвниот притисок.
Магнезиум глицинат - комбинација на магнезиум (50%) и амино киселина глицин која има 
многу добра искористливост, но без лаксативен ефект бидејки глицинот активно се пренесува 
низ ѕидот на цревата. Ја контролира анксиозноста и несоницата, ја намалува психичката вкоча-
нетост и го смирува и опушта телото.

MAGNESIUM SOFTGELS – СУПЕРИОРНА ТРОЈНА КОМБИНАЦИЈА

Состав: Magnesium (од Magnesium Citrate, Magnesium Glycinate и Magnesium Malate) 400 mg во 3 капсули.
Препорака за употреба: 3 капсули дневно, по можност поделени во дози, со храна.
Достапно во пакување од 90 капсули.



• Нормална функција на мускулите
• Намалување на замор и исцрпеност

• Нормално функционирање на нервниот 
систем

СЕ ПРЕПОРАЧУВА ЗА:
• Спортисти – ги подига енергетските нивоа 

во тек на вежбање
• Во прехранбена индустрија – се употребу-

ва поради антиоксидативните својства 

• Во козметика – за отстранување на изум-
рените клетки на кожата и за постигну-
вање на млад и свеж изглед

MAGNESIUM MALATE – ЗА СИЛНИ МУСКЛУЛИ И ЕНЕРГИЈА

Состав: Magnesium Malate (115 mg).
Препорака за употреба: 1 таблета 3 пати дневно.
Достапно во пакување од 180 таблети.

Magnesium Malate е органска сол од магнезиум и јаболкова киселина која го подига енер-
гетското ниво на организмот. Има голема растворливост во вода и висока апсорпција во 
однос на другите форми на магнезиум.
Едно од најважните својства на јаболковата киселина е можноста на врзување на штетните, 
отровни метали како алуминиум и нивна инактивација. Ја поминува мозочната бариера каде 
го неутрализира штетниот алуминуим и го отстранува од телото. Учествува во метаболните 
процеси во организмот во кои од јагленохидратите, мастите и протеините се доаѓа до соз-
давање на енергија.
Magnesium Malate е облик на магнезиум кој нема лаксативен ефект и има висока биорас-
положнивост.
Magnesium Malate помага кај зголемено ниво на тешки метали во телото така што ги врзува 
за себе и ги прави неактивни и овозможува нивна елиминација од организмот. Го нормали-
зира крвниот притисок, помага при лекување на фибромиалгии, ја намалува исцрпеноста на 
мускулите, ги олеснува предменструалните симптоми и главоболките.



ПОЛЕЗНОСТИ
• Намалува болки и оток во зглобовите
• Го забрзува процесот на мускулно 

опоравување 
• Го подобрува имунитетот
• Ја подобрува циркулацијата 

• Ја зголемува концентрацијата на глутати-
он кој делува антиоксидативно

• Го подобрува квалитетот на кожата и 
косата

• Ги ублажува симптомите на алергија

• Поддржува здрава ‘рскавица
• Здрави коски

• Флексибилност на зглобовите, ткивата и 
крвните садови

MSM (Methylsulfonylmethane) содржи органски врзан сулфур кој е составна компонента на про-
теините од кои се изградени коските, мускулите, тетивите и лигаментите и има моќ за активно 
зајакнување на имунитетот со силно антивоспалително дејство.
Со MSM се храни и негува зглобната ‘рскавица, се спречува нејзино трошење и воедно стимули-
ра создавање на нова здрава ‘рскавица. MSM влијае на цврстината и стабилноста на сврзното 
ткиво, значајно го намалува отокот на зглобот кој ја предизвикува болката, ја релаксира мус-
кулатурата, го намалува спазамот, го подобрува подмачкувањето во зглобовите и ја олеснува 
нивната подвижност, го разбива насобирањето на калциум фосфат кој е предизвикувач на 
многу дегенеративни и кардиоваскуларни болести. 
Се препорачува при појава на првите симптоми на оштетување на зглобовите – воспаление, 
оток, болка, чувство на трпнење, ограничена можност за движење и немоќ. 

MSM – ЗА ЗДРАВИ ЗГЛОБОВИ

Состав: MSM (Methylsulfonylmethane). 
Препорака за употреба: 2 капсули 1 до 2 пати дневно, со храна.
Достапно во пакување од 120 капсули од 1000 mg.



• Високо концентрирано и прочистено 
рибино масло, со гарантирано чисти 
износи во нивната природна форма

• Единствена молекуларно дестилирана, 
без присуство на тешки загадувачи

• Без холестерол

Оmega-3 е есенцијална масна киселина неопходна за целокупното здравје и за растот и раз-
војот низ сите фази на животот на човекот. Наречени се есенцијални бидејќи организмот не 
може да ги создаде самиот и треба да се внесат преку храната или додатоците во исхрана.

ПОЛЕЗНОСТИ
1. DHA:
• придонесува во одржување на нормален вид
• придонесува во одржување на нормален 

вид кај новороденчиња до 12 месеци
• придонесува за нормален развој на мо-

зокот и очите кај фетусот и доенчињата

2. DHA/EPA:
• придонесуваат во одржувањето на нормален 

крвен притисок
• придонесуваат во одржувањето на нормално 

ниво на триглицериди во крвта
• придонесуваат во одржувањето на нормална 

функција на срцето

• Природен концентрат на рибино масло 
произведен со мулти-патентиран процес 
на производство

• Фармацевтски степен на квалитет тестиран 
во независни лабаратории за отсуство на 
сите загадувачи од околината (нема диокси-
ни, жива, пестициди или тешки метали)

OMEGA-3 - МАСТИ КОИ ЖИВОТ ЗНАЧАТ

Состав: Концентрат од природно рибино масло (180 EPA/120 DHA). 
Препорака за употреба: 2 капсули 2 пати дневно со храна. 
Достапно во пакување од 100 капсули од 1000 mg.

ИЗБЕРЕТЕ КВАЛИТЕТЕН ПРОИЗВОД - NOW МОЛЕКУЛАРНО ДЕСТИЛИРАНА OMEGA-3



ПОЛЕЗНОСТИ
1. DHA:
• придонесува во одржување на нормален вид
• придонесува во одржување на нормален вид 

кај новороденчиња до 12 месеци
• придонесува за нормален развој на мозокот 

кај фетусот и доенчињата
• придонесува за нормален развој на очите кај 

фетусот и доенчињата

2. DHA/EPA:
• придонесуваат во одржувањето на нормален 

крвен притисок
• придонесуваат во одржувањето на нормално 

ниво на триглицериди во крвта
• придонесуваат во одржувањето на нормална 

функција на срцето

ЗОШТО SUPER OMEGA 3-6-9?
• Главна состојка на медитеранската исхрана
• Со витамин Е
• Идеална комбинација за поддршка на 

здраво срце и холестерол, здрава кожа, 
коса и нормален метаболизам на масти

• Фармацевтски степен на квалитет тестиран 
во независни лабаратории за отсуство на 
сите загадувачи од околината (нема дио-
ксини, жива, пестициди или тешки метали 
карактеристични за рибините масла)

• Природен концентрат од семе од лен, лисичин-
ка и избрани риби (сардини, скуша, сардела)

• Идеална комбинација за поддршка на кардио-
васкуларниот и нервниот систем

Super Omega 3-6-9 е балансирана мешавина на 3 “добри масти”. Раните знаци на недостаток на 
есенцијални масни киселини се имунолошка слабост, замор, слаба меморија, сува кожа, егзема или 
губење на косата, проблеми со срцето, репродуктивни проблеми, менување на расположението, 
депресија и слаба циркулација. Молекуларно дестилиран производ, со кој се гарантира отсуство на 
тешки метали и отровни алкалоиди.

SUPER OMEGA 3-6-9 - СИТЕ 3 ДОБРИ МАСТИ ВО ЕДНО

Состав: природен концентрат од рибино масло, органско масло од семе од лен и масло од семе од лисичинка (по 400 mg).
Препорака за употреба: 2 капсули дневно со храна.
Достапно во пакување од 90 капсули од 1200 mg.



Состав: Концентрат од природно рибино масло (500 DHA/ 250 EPA). 
Препорака за употреба: 1 капсула, 1 до 2 пати дневно со храна.
Достапно во пакување од 90 капсули.

• 500 DHA/250 EPA – најмоќна формула
• Молекуларно дестилирана – ентерично обложена

• Поддршка на здравјето на мозокот
• Ја поминува крвно-мозочната бариера

NOW ® DHA-500 има 500 mg DHA и 250 mg EPA во една капсула. Примарниот концентрат на ри-
бино масло кој се користи во оваа капсула е произведен под строги стандарди за контрола на ква-
литетот. Се тестира за да биде ослободен од потенцијално штетни нивоа на загадувачи (т.е. жива, 
тешки метали, PCB’s, диоксини и други загадувачи). Оние кои имаат гадење или рефлукс од рибини 
масла, со оваа ентерично-обложена капсула, полесно можат да ги толерираат рибините масла.

ПОЛЕЗНОСТИ
1. DHA: 
• придонесува во одржување на 

нормален вид
• придонесува во одржување на нормален 

вид кај новороденчиња до 12 месеци
• придонесува за нормален развој на 

мозокот и очите кај фетусот и доенчињата

2. DHA/EPA:
• придонесуваат во одржувањето на 

нормален крвен притисок
• придонесуваат во одржувањето на 

нормално ниво на триглицериди во крвта
• придонесуваат во одржувањето на 

нормална функција на срцето

DHA-500 – ЗА БИСТАР УМ И ЗДРАВО СРЦЕ

• Единствена молекуларно дестилирана, без 
холестерол и со гарантирано чисти износи 
на EPA и DHA масни киселини во нивната 
природна форма

• Фармацевтски степен на квалитет тестиран 
во независни лабаратории за отсуство на 
сите загадувачи од околината (нема диокси-
ни, жива, пестициди или тешки метали)

ИЗБЕРЕТЕ КВАЛИТЕТЕН ПРОИЗВОД - NOW МОЛЕКУЛАРНО ДЕСТИЛИРАНИ РИБИНИ МАСЛА



• Поддршка на здравјето на мозокот
• Ја поминува крвно-мозочната бариера

• Поддржува детски когнитивен развој
• Подобра координација на рацете, социјал-

ни вештини и зголемена концентрација

• Подобар вид и функција на очите
• Го подобрува читањето и  меморијата

Придобивки од редовното консумирање на Омега-3 масните киселини

• Подобрување на когнитивните функции
• Развој на видот, што овозможува подобра 

визуелна перцепција
• Кардиоваскуларно здравје, подобрувајќи го 

крвниот притисок и вискозноста на крвта
• Имуниот систем, заштитувајќи ги децата 

од алергии и астма во раното детство

• Произведено според строги стандарди 
за контрола на квалитетот. Тестирано е 
дека нема потенцијално штетно ниво на 
загадувачи како што се PCB’s, диоксини, 
жива и други тешки метали.

• BioPureDHA® содржи 5 пати повеќе DHA 
од EPA

Улога на Омега-3 масните киселини

• Подобар когнитивен развој
• Добар имунолошки систем

• Меки капсули во форма на рибa
• Вкусен овошен вкус

Омега-3 масните киселини се од големо значење за општото здравје на детето, за подобрување 
на нивното когнитивно и бихејвиорално функционирање. Доказите од експерименталните сту-
дии покажуваат дека овие нутриенти ги регулираат бихејвиоралните и неврохемиските аспекти 
кои се поврзани со нарушувањата на однесувањето (одговор на стрес, депресија и агресија, 
раст, меморија и когнитивните функции). Недостатокот на омега-3 ја нарушува функцијата на 
мозокот и ја отежнува состојбата кај децата со дефицит на внимание.

DHA KIDS – BioPureDHA® 
КОНЦЕНТРАТ ОД ПРИРОДНО РИБИНО МАСЛО

Состав: DHA (100 mg), EPA (24 mg).
Препорака за употреба: 2 меки капсули за џвакање 1-2 пати на ден со храна.
Достапно во пакување од 60 капсули.



• Гама амино бутерна киселина со витамин Б-6 • Главен невротрансмитер

• Поддршка за правилно функционирање на 
нервниот систем

• Придонесува за намалување на нивото 
на стрес

• Поддршка при анксиозност и намалување 
на нервната напнатост 

• Намалување на несоница и чувство на 
смиреност

• Поддршка при нарушена моторика и говор
• Против депресија и промена на расположение
• При пореметување на вниманието, 

хиперактивност или ADHD, церебрална 
парализа и Паркинсонова болест

ПОЛЕЗНОСТИ

GABA – ПОДОБРА КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ НЕРВНИТЕ КЛЕТКИ

Состав: GABA (500 mg) и Витамин Б-6 (2 mg).
Препорака за употреба: 1 капсула 2 до 3 пати дневно по потреба, по можност со сок или вода на празен желудник.
Достапно во пакување од 100 капсули од 500 mg.

ШTO E GABA?
GABA (гама-аминобутерна киселина) е не-протеинска амино киселина која функционира како 
невротрансмитер во човечкиот мозок. GABA-та природно се продуцира во организмот и нејзино-
то присуство во централниот нервен систем може да помогне во промовирање на релаксација и 
олеснување на нервната напнатост. 
Невротрансмитерите се важни хемикалии за функционирањето на мозокот. Тие се хемиски гласни-
ци кои ги пуштаат невроните во мозокот. Овие биолошки хемикалии го контролираат расположе-
нието, емоциите, вниманието, когнитивната функција и многу повеќе.
Еден од најважните невротрансмитери во мозокот е GABA-та, која има смирувачки ефект врз нерв-
ниот систем. Ниското ниво на GABA во мозокот се поврзува со епилепсија, анксиозност, нарушу-
вање на расположението и хронична болка.



• Главен невротрансмитер
• Важен за синтеза на серотонин
• Потикнува мирен сон

• Подржува мирно, опуштено 
расположение

Се препорачува за:
• Луѓе со ограничена или веганска исхрана
• Луѓе кои имаат проблеми со спиењето, 

раздразливи се и уморни

Состојби кои имаат потреба за L-Tryptophan:
• Депресија и нервоза 
• Нестрпливост и импулсивност
• Потешкотии во концентрацијата
• Несоница

L-TRYPTOPHAN – РАСПОЛОЖЕНИЕ, СТРЕС И СПИЕЊЕ

Состав: L-Tryptophan (слободна форма).
Препорака за употреба: 1-2 капсули 2-3 пати дневно на празен стомак, со последната доза пред спиење, или 
како што ви е препорачано од доктор.
Достапно во пакување од 60 капсули од 500 mg.

ШTO E L-TRYPTOPHAN?
L-Tryptophan е есенцијална амино киселина; што значи дека не е синтетизирана од организмот и 
мора да биде добиена од исхраната. L-Tryptophan е критичен за производство на серотонин и ме-
латонин, кои помагаат да се поддржи позитивно расположение и здрав сон. Секоја серија на NOW® 
L-Tryptophan се тестира за присуство на Peak E и микробна контаминација.
ДЕЈСТВО
После ресорпцијата, L-Tryptophan во телото се конвертира во 5-HTP (5-хидрокситриптофан), а после 
во серотонин, мелатонин и витамин Б-6 (никотинамид). Серотонинот и мелатонинот се важни не-
вротрансмитери (преносители на информациите меѓу нервните клетки) кои играат важна улога во 
нормализација на сонот, расположението, контрола на болка, цревна перисталтика и многу други 
функции во организмот.

Предупредување: Може да предизвика поспаност. Не го користете со алкохолни пијалоци или додека управувате 
тешки машини.



• Здраво стареење и заштита на клетките • Антиоксидант – ги елиминира 
слободните радикали

Л-Карнозин е дипептид кој го сочинуваат две аминокиселини, хистидин и бета аланин. Дра-
гоцена и пред се важна супстанца која е составен дел на нашиот организам која се наоѓа во 
нервите, мускулното ткиво, срцето и кожата. Количината на Л-Карнозинот во организмот е 
многу поголема во детството отколку во поодминати години. Забележано е губење на коли-
чеството на Л-Карнозин во староста и губење на мускулната маса за 60%.

ВАЖНОСТ НА КАРНОЗИНОТ
• Дегенеративни невролошки болести 

(Алцхајмерова и Паркинсонова болест, 
епилепсија, депресија, шизофренија, 
деменција, состојби предизвикани од 
мозочен удар)

• Спектар на аутистични болести (аутизам, 
Аспергеров синдром, дислексија и дис-
праксија, Тоуретов синдром и др.)

• Стареење на клетките
• Мускулна дистрофија
• Кардио-васкуларни болести
• Дијабет и неговите компликации

Карнозинот како мултифункционален дода-
ток во исхраната е релативно нов. Тој е фи-
лиолошка супстанца која е 100% природен 
антиоксиданс со повеќе биолошки функции.
Фактот дека карнозинот природно се наоѓа во 
нашиот орагнизам, но и во исхраната, е дово-
лен доказ дека е апсолутно безбедна супстанца.
Совет од стручни лица: Бидејќи карнозинот де-
лува синергетски со природните антиоксиданси 
астаксантин, витаминот Е, селен, витамин Ц, се 
препорачува и тие да се земаат во исто време.
(Моментално се објавени 1800 студии за 
Карнозин).

L-CARNOSINE – ЕЛИКСИР НА МЛАДОСТА

Состав: L-Carnosine (beta-Alanyl-L-Histidine).
Препорака за употреба: 1 капсула 1-3 пати дневно, по можност со храна.
Достапно во пакување од 50 капсули од 500 mg.



ПОЛЕЗНОСТИ
• Подобрување на работата на мозокот
• Антистресен ефект
• Депресија и анксиозност

• Максимална апсорпција се постигнува 
кога се зема на празен желудник бидејќи 
тогаш може да предизвика зголемено 
лачење на серотонин давајќи чувство на 
задоволство.

• Поддршка на невротрансмисијата
• Фармацевтски степен на чистина

• Поддржува ментална будност, внимание 
и фокус

ШTO E L-TYROSINE?
L-Tyrosine е не-есенцијална аминокиселина која природно се произведува од друга амино-
киселина - фенилаланин. Ги зголемува важните хемикалии на мозокот, кои им помагаат на 
нервните клетки да комуницираат и да влијаат на расположението и реакцијата на стресот.
Многу лесно ја поминува крвно мозочната бариера и помага да се синтетизираат неколку 
важни супстанции:
Допамин и Серотонин: Допаминот го регулира центарот за задоволство и е важен за меморија 
и моторни вештини. Серотонинот се произведува во мозокот и е важен за регулација на сон, 
крвен притисок, чувство на болка и општо расположение.
Адреналин и Норадреналин: Се одговорни за намалување на стресот за време на изложеноста 
на организмот на акутни стресови. Адреналинот помага во разлагање на масното ткиво додека 
норадреналинот делува како неуротрансмитер кој овозможува ментална будност, подобро 
помнење и расположение и го намалува апетитот.
Тироидни хормони: Особено се препорачува при хипотиреодизам.
Меланин: Овој пигмент им ја дава на кожата, косата и очите нивната боја. Луѓето со темна кожа 
имаат повеќе меланин.

L-TYROSINE – НОРМАЛНА ФУНКЦИЈА НА ЖЛЕЗДИТЕ

Состав: L-Tyrosine (слободна форма). 
Препорака за употреба: 1 капсула 1 до 3 пати дневно, помеѓу оброци.
Достапно во пакување од 120 капсули од 500 mg.



• Го зголемува производството на азотен оксид 
• Го намалува заморот и го стимулира растот на мускулите

• Го поддржува имунолошкиот 
систем и сексуалното здравје

• Аминокиселина која поттикнува раст
• Овозможува синтеза на протеините и 

производство на колаген 
• Го подобрува развојот на мускулите
• Го подобрува дотокот на крв во мускулите

• Ја подобрува состојбата кај луѓето со срце-
ва инсуфициенција (затајување на срцето)

• Го зголемува бројот и подвижноста на 
сперматозоидите и поддршка при еректил-
на дисфункција

ПОЛЕЗНОСТИ

L-ARGININE – ПОЗДРАВО И ПОЦВРСТО ТЕЛО

Состав: L-Arginine (слободна форма).
Препорака за употреба: 2 капсули 2 пати дневно по потреба. Земете меѓу оброците или пред спиење со 
најмалку 240 ml вода или џус за да се олесни апсорпцијата.
Достапно во пакување од 100 капсули од 500 mg.

ШTO E L-ARGININE?
L-Arginine претставува амино киселина која е вклучена првенствено во уреа метаболизмот и нејзи-
ното излачување, како и во синтезата на ДНК и производство на протеините. Таа е важен претход-
ник на азотниот оксид и на тој начин игра улога во дилатацијата на крвните садови.
L-Arginine игра важна улога во одржување и подобрување на вашето здравје. Делува како анти-
оксидант и кога се зема како и секој друг додаток на амино киселина нуди безброј здравствени 
придобивки. Главно се создава во бубрезите, како и во црниот дроб. Тешки изгореници, инфекции 
и повреди може да предизвикаат ниско ниво на L-Arginine, или поради некои ретки генетски нару-
шувања, може да биде нарушено создавањето на оваа аминокиселина. Двете основни функции на 
оваа амино киселина се мускулниот раст и намалување на маснотиите.

Предупредување: Само за возрасни. Овој додаток треба да го избегнуваат  лица со глауком или херпес симплекс, 
освен ако не е поинаку пропишано од страна на лекар. Не го користете ако имате миокарден инфаркт или имате 
воспоставена коронарна артериска болест. 



• Поддржува синтеза (создавање) на колаген 
• При вирус Herpes Simplex и Herpes Zoster 

• Помош кај лузни, стрии и бори 
• Важна за правилен раст

• Афти – гнојни рани во устата и херпес на 
усните

• Herpes Zoster – акутно воспаление на 
кожата со гнојни меурчиња 

• Артритис – воспаление на зглобовите 
• Болки во коските и зглобовите 
• Скршеници и остеопороза
• Вегетаријанци

• Помага при апсорпција на калциум и 
формирање на колаген 

• Дистрофија на мускулите – пореметување 
во развојот на мускулите 

• Аритмија – неправилна работа на срцето 
• Топење на масти и намалување на 

холестерол
• Клучна во производство на карнитин

ПОЛЕЗНОСТИ

L-LYSINE – ПРОМОВИРА ЗДРАВЈЕ НА КОЖАТА И КОСКИТЕ

Состав: L-Lysine (од L-Lysine Hydrochloride).
Препорака за употреба: 1 капсула 1-3 пати дневно.
Достапно во пакување од 100 капсули од 500 mg.

ШTO E L-LYSINE?
NOW® L-Lysine е есенцијална амино киселина со фармацевстки степен на чистина. L-Lysine е ес-
енцијална амино киселина која мора да биде добиена преку исхраната или преку дополнување. 
L-Lysine е неопходна за производство на сите протеини во телото, и е неопходна за одржување 
на структурниот протеински колаген и еластин, кои ги формираат сите сврзни ткива, како што се 
кожата, тетивите и коските. L-Lysine е исто така претходник на L-Carnitine, кој е потребен за мета-
болизмот на мастите и за производството на енергија. Покрај тоа, L-Lysine може да помогне да се 
поддржи здрав имунолошки систем и правилна кардиоваскуларна функција.

• Го поддржува имунолошкиот 
систем и сексуалното здравје



• 100% чист, природен производ, без нус појави
• Безбедна за деца, бремени жени и дијабетичари

• Поддршка при инфекции предизвикани 
од бактеријата Escherichia Coli

Д-манозата е вид на едноставен шеќер по хемискиот состав сличен на глукозата, која се доби-
ва од природните сокови на одредени видови овошја и растенија. 
Кога ќе земеме поголема количина на Д-маноза, готово скоро целата таа количина преку 
бубрезите се излачува во урината, дословно исплавувајќи ја присутната E. Coli, така да таа не 
може повеќе да се врзува на внатрешниот ѕид на меурот и уринарниот тракт. Значи цел на 
третманот е да се постигне задоволително ниво на маноза во урината, кога клетките на E. Coli 
обложени со д-маноза се одлепуваат од внатречниот ѕид на уринарниот тракт и со млазот на 
урина се отстрануваат од организмот.
Иако манозата е едноставен шеќер и се апсорбира во горниот гастроинтестинален тракт, во ор-
ганизмот не се претвора во гликоген за чување, туку скоро во целост се излачува низ бубрезите.

ПОЛЕЗНОСТИ
• 100% природен производ, ефикасен како 

антибиотик, без нус појави
• Поддршка при уринарни инфекции
• Поддршка при циститис
• При инфекции на бубрезите
• Поддршка при циститис поврзан со полови 

односи

ЗОШТО D-MANNOSE ОД NOW FOODS?
• 100% чист, природен производ, без нус појави
• добиена од не-ГМ пченка, бел и сладок 

компир, буково или брезово дрво
• мала калорична вредност од 4 калории во 1 грам
• со специфична HPLC метода се обезбедува 

не-контаминација со други шеќери
• безбедна за деца, бремени жени и 

дијабетичари

D-MANNOSE – ПРИРОДЕН ПРОИЗВОД БЕЗ ДОДАТОК НА ШЕЌЕР

Состав: D-Mannose.
Препорака за употреба: 3 капсули, 1-3 пати дневно, со вода или незасладен сок.
Достапно во пакување од 120 капсули од 500 mg.



• 700 mg свежа брусница
• Со додаден витамин Ц

• при уринарни воспаленија и инфекции, 
особено при E.Colli

Брусница (Vaccinium macrocarpon) е растение кое го има во ладните региони на северната хе-
мисфера. Брусницата има долга историја на кулинарска употреба во Европа и Северна Америка 
и се употребувала од страна на традиционалните билкари со векови. Брусницата е богата со 
полифеноли, танини и други фитонутриенти. 
Брусницата е бобинкасто црвено овошје богато со растителни влакна, нема калории и содржи 
витамин Ц во огромнни количини, витамин А, витамини од Б групата, органски киселини, калиум, 
калциум, фосфор, магнезиум и железо. 
Брусницата потекнува од Северна Америка, а нејзините својства ги знаеле уште американските 
староседелци. Истражувањето на Американскиот Национален Институт за здравје покажува дека 
3 чаши сок од брусница дневно го зголемува нивото на антиоксиданти за повеќе од 120%.
Брусницата е растение, чии плодови се вистинска ризница на заштитни состојки.

ПОЛЕЗНОСТИ
• Поддршка при инфекции на уринарниот систем
• Против штетните бактерии и габи во организмот
• Ја намалува акумулацијата на мокрачната ки-

селина во организмот и спречува формирање 
на камен во бубрезите

• При присуство на бактеријата H.pylori, која е 
чест причинител на чир на желудникот

ЗОШТО БРУСНИЦА ОД NOW FOODS?
• Најмоќна достапна брусница и максимална 

концентрација
• 700 mg свежа брусница
• Произведено од природен стандардизиран 

екстракт
• Без додаден шеќер
• Погодна за вегетеријанци

CRANBERRY - НАЈМОЌНА ДОСТАПНА БРУСНИЦА

Состав: брусница (овошје).
Препорака за употреба: 2 капсули 1-2 пати дневно со храна.
Достапно во пакување од 100 капсули од 700 mg.



• Природна адаптогена билка
• Ги ублажува симптомите на менопаузата

• Поддршка на сексуалното и 
репродуктивното здравје

Maca (Lepidium meyenii) е билка со потекло од Андите, која благодарејќи на своите адапто-
гени својства се нарекува јужноамерикански или перуански жен-шен. Перуанците со векови 
традиционално ја користеле за зголемување на плодноста и како афродизијак. 
Традиционално се користи со векови како извор на хранливи материи и како генерален 
енергетски тоник.
Маката влијае на физичкото и емоционалното здравје, бидејќи ја обновува енергијата, ви-
талноста и плодноста. Ја регулира хормоналната рамнотежа и кај мажите и кај жените, 
и претставува здрава алтернатива и превентива на хормонските терапии кај двата пола. 
Својството на маката да влијае на балансирањето на ендокриниот систем, може да биде од 
голема помош на жените во менопауза.

Научниците маката ја ставаат во групата на адаптогени – средства за подобро прилаго-
дување на организмот. Способноста на маката да ги идентификува потребите на секој 
поединечен организам и го донесоа прекарот “паметна билка”.
Коренот на маката содржи витамини Б1, Б2, Б12 и Ц, алкалоиди, макро и микро хранливи 
материи, јаглехидрати, протеини, влакна, масни киселини, фруктоза, скроб, танин натриум, 
калиум, калциум, бакар, цинк, железо, манган, силициум и магнезиум.

ПРИРОДЕН АДАПТОГЕН

MACA – ХОРМОНСКА РАМНОТЕЖА

Состав: корен од мака.
Препорака за употреба: 1 капсула 1-3 пати дневно.
Достапно во пакување од 100 капсули од 500 mg.

ПОЛЕЗНОСТИ
• Го зголемува либидото и потенцијата 
• Ги убалжува симптомите на менопауза и ПМС

• Постигнува хормонална рамнотежа кај 
двата пола

• Ја подобрува меморијата и менталната 
фокусираност



• Потпора при најчестите проблеми на 
современиот маж поврзани со простата, 
мокрење и импотенција 

• Природен и сигурен избор за мажи без 
споредни ефекти (ќелавеење и губење на 
сексуланата желба)

Saw Palmetto е ниско-растечка палма, која содржи флавоноиди, стероли и масни киселини кои го поддржуваат 
здравјето на простата. 50-60% од мажите во светот патат од синдромот на зголемена простата. Иако самото 
зголемување на простата е доброчудно, тегобите настануваат поради делумно или целосно затварање на мо-
крачниот канал и се манифестираат како отежнато, често и непотполно мокрење и болна ерекција. Блокадата 
на уретрата и заостанатата урина претставуваат опасност за бубрезите и се поволни за развој на инфекции.
Saw Palmetto е извонреден природен производ за третирање на најчестите тегоби и проблеми на современиот 
маж поврзани со простата и импотенција.

• Чист екстракт на saw palmetto од бобинките на 
билката Serenoa repens во облик на капсули 
чии најактивни и најефектни состојки се масни-
те киселини и стеролите.

• Водечки производ во Европа за природна 
поддршка на простата.

ЗОШТО SAW PALMETTO ОД NOW FOODS?

SAW PALMETTO BERRIES – ПРИРОДНА ПОДДРШКА ЗА 
МАШКОТО ЗДРАВЈЕ

Состав: Saw Palmetto (Serenoa repens) (бобинки).
Препорака за употреба: 2 капсули 2-3 пати дневно, со храна или вода.
Достапно во пакување од 100 капсули од 550 mg.



• Најдобар квалитет достапен 
во целиот свет

• 24% стандардизиран екстракт
• Ја поддржува когнитивната функција

NOW® Ginkgo Biloba се одгледува и екстракира според највисоките стандарди за квалитет и е 
стандардизиран до мин. 24% Ginkgoflavonglycosides и мин. 6% Terpene Lactones, вклучувајќи 
Ginkgolide B, најзначајниот дел, и Ginkgolides A, C и Bilobalide. NOW® Ginkgo Biloba екстракт е со 
најдобар квалитет достапен во целиот свет.
Со стареење, неправилна исхрана и со стресниот начин на живот, доаѓа до атеросклеротични 
промени на крвните садови и слабо снабдување на мозокот со крв, што доведува до слабеење 
на мозочните функции (интелектуална способност, внимание, помнење) и други пореметувања 
(вртоглавица, главоболка, нерасположение, шум во ушите, чувство на страв).

• Го подобрува тонусот и еластичноста на 
сите крвни садови (од големите артерии 
како што е аортата па до најмалите крвни 
садови – капиларите) со што се подобрува 
циркулацијата во мозокот и екстремитетите

• Ги ублажува пореметувањата во 
функционирањето на мозокот (ментална 
способност, помнење, концентрација)

• Поддршка при студени раце и нозе и 
вкочанетост-трнење

• Ги ублажува мигрените 
• Го чува здравјето на очите – поддршка при 

макуларна дегенерација
• Го регулира крвниот притисок и го подо-

брува снабдувањето со крв на срцето
• NOW® Ginkgo Biloba е врвен производ на 

пазарот, одгледан и екстракиран според 
највисоките стандарди за квалитет.

ПОЛЕЗНОСТИ

GINKGO BILOBA – ЗАШТИТА НА ВАШИОТ УМ

Состав: Екстракт од гинкго билоба лист.
Препорака за употреба: 1 капсула, 1-2 пати дневно, по можност со храна.
Достапно во пакување од 60 капсули од 60 mg.



• Лецитин од сончоглед 100% без ГМО и без соја • Го детоксифицира и одмастува црниот дроб

ПОЛЕЗНОСТИ
• Ги поддржува мозочните и нервните функции
• Ја зголемува концентрацијата и меморијата 
• Поддршка при третман на Алцхајмерова 

болест 
• Спречува натрупување на маснотии и 

лошиот холестерол на ѕидовите на срцето, 
артериите и вените

• Го намалува нивото на штетниот холесте-
рол и високиот крвен притисок

ЛЕЦИТИН ОД СОНЧОГЛЕД – КОНЕЧНО... 
СИТЕ ПОЛЕЗНОСТИ НА ЛЕЦИТИНОТ... 
БЕЗ СОЈА
Лецитинот од сончоглед има предности 
пред лецитинот од соја:
• 100% без ГМО
• Не предизвикува алергии како сојата
• Обработката се врши преку метод на лад-

но процесирање, кој не користи хемиски 
адитиви или конзерванси

SUNFLOWER LECITHIN – НАЈЗАСТАПЕН ФОСФОЛИПИД

Состав: Лецитин од сончоглед.
Препорака за употреба: 2 капсули дневно со храна.
Достапно во пакување од 100 капсули од 1200 mg.

ШTO E ЛЕЦИТИН?
Лецитинот е најзастапен фосфолипид (комплексен вид на маст) во организмот, особено присутен 
во виталните органи како срце, мозок, црн дроб и нервниот систем. Лецитинот претставува клучен 
градивен материјал на клеточните мембрани чија улога е да ги пропушта хранливите материи во 
клетките и да ги елиминира штетните материи од клетките.
Лецитинот врши две важни функции: го минимизира ризикот од срцев удар и ги штити и негува 
мозочните клетки. Лецитинот го растура „лошиот“ холестерол во крвта и ги спречува седиментите 
на маснотии, измешани со минерали, да се формираат долж ѕидовите на вените и артериите и со 
тоа го намалува крвниот притисок и шансите за срцев и мозочен удар.



• Го контролира стресот
• Регулира ниво на хормони во телото

• Зголемува виталност и долговечност

ASHWAGANDHA – ТОНИК ЗА ЦЕЛИОТ ОРГАНИЗАМ

Состав: Ashwagandha екстракт. 
Препорака за употреба: 1 капсула 2-3 пати дневно.
Достапно во пакување од 90 капсули од 450 mg.

ШTO E ASHWAGANDHA?
Ashwagandha (Withania somnifera) е една од најпознатите ајурведски билки која помага во 
намалување на стресот. Користена во Индија пред 1000 години како тоник за подмладување 
на организмот, адаптогена билка и добар афродизијак.

Содржи фитонутриенти кои го регуларираат организмот кога  е изложен на физички или 
психички стрес и му помага на телото да се прилагоди. Се препорачува за здравје на мо-
зокот, хормонално здравје, а од неодамна се користи и во додатоците за исхрана на спорти-
сти за подобрување на спортските перформанси.

ПОЛЕЗНОСТИ
• Го јакне сексуалниот потенцијал, ги балан-

сира машките полови хормони, поттикну-
ва број и подвижност на сперматозоидите 
и поволно делува во регулирање на 
проблемите со машката неплодност.

• Го подобрува здравјето на срцето намалу-
вајќи го холестеролот и триглицеридите. 
 

• Поволно влијае кај егзема, лузни и 
псоријаза.  
Стимулира работа на мозокот и зголемува 
концентрација.

• Успешно се бори со слободните радикали 
и го успорува процесот на стареење на 
организмот.

• Поддржува здрав имунолошки систем.



• Поддршка на тироидната жлезда • Поддршка на електролитниот баланс

ПОЛЕЗНОСТИ
• При нарушена функција на тириодната жлезда (хипотироидизам)
• Состојби кои се поврзани со недостаток на јод
• Во период на планирање на бременост, за време на бременост и доење

Калиум јодид е соединение кое содржи јод, нутритиент потребен за нормално функциони-
рање на тиреоидната жлезда. Јодот во облик на јодид е важен дел во лaчењето на штитната 
жлезда која го регулира клеточниот метаболизам и производството на енергија. 

NOW Potassium plus Iodine содржи калиум, минерал есенцијален за одржување на здрава 
рамнотежа на вода и електролити како и на целокупното Ph на организмот.

Штитната жлезда нема способност да го искористи јодот ако не е во форма на калиум јодид. 
Исто така и рецепторите во желудникот немаат способност да го препознаат и врзат.

Што е причина за нарушена функција на тироидната жлезда?
Тироидната жлезда ги лачи хормоните тироксин и тиронин кои ги регулираат телесната 
температура, метаболизмот и работата на срцето. Причини кои ја нарушуваат нејзината 
функција се: генетски фактори, автоимуна болест, бременост, стрес, недостаток на хранливи 
материи или токсини од околината.

POTASSIUM PLUS IODINE – ЗА ЗДРАВА ТИРОИДНА 
ФУНКЦИЈА

Состав: Јод (од Potassium Iodide), Натриум (од Sodium Alginate), Калиум (од Potassium Chloride и Iodide),  
Sodium Alginate.  
Препорака за употреба: 1 таблета дневно со храна.
Достапно во пакување од 180 таблети. 



• Здравиот дигестивен систем е основа на 
доброто здравје

• Единствен пробиотик со гарантирани и 
потврдени видови на пробиотици

Acidophilus 4×6 од NOW е создаден да обезбеди балансиран спектар на полезни бактерии најдени 
во човековиот интестинален тракт. За здрава дигестивна функција најважно е присуството на добри 
бактерии во гастроинтестиналниот тракт. Добрите бактерии ја помагаат дигестијата на храната и 
се борат против бактериите 24 часа дневно за да осигураат искористување на хранливите материи 
и елиминација на оптадот од организамот. Многу фактори го нарушуваат овој баланс – лекови, 
сиромашна исхрана, инфекции, стрес, лоши бактерии... 

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ
Acidophilus 4×6 од NOW е создаден да обезбеди 
балансиран спектар на полезни бактерии 
најдени во човековиот интестинален тракт. 
При неправилно варење на храната, организамот 
не ги добива потребните нутриенти. 
Да се избегнува истовремено земање на анти-
биотици и лактобацили, а ако се земаат заедно 
помеѓу дозите треба да се направи разлика од 
неколку часа.

ЗОШТО ACIDOPHILUS 4X6 ОД NOW FOODS?
• 6 вида пробиотици со 4 милијарди актив-

ни цревни бактерии во 1 капсула
• Создаден со природна ферментација 
• Збогатен со концентрирани фруктоолиго-

сахариди (FOS) кои го помагаат растот на 
добрата микрофлора во цревата

• Без ГМО и глутен

ACIDOPHILUS 4x6 - ЗДРАВА ЦРЕВНА ФЛОРА

Состав: Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Streptococcus thermophilus, 
Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus paracasei.
Препорака за употреба: 1 капсула 1-2 пати дневно помеѓу оброци или на празен стомак.
Достапно во пакување од 60 капсули.



• Сертифицирано органски чист прашок
• Низок гликемиски индекс

• Од сина агава

ПОЛЕЗНОСТИ
• Поддршка на цревната микрофлора
• Поддршка при кандида и ги чисти цревата
• Поддршка на здравјето на дебелото црево
• Погоден за дијабетичари
• Го намалува ризикот од алергии 

• Спречува опстипација и овозможува 
правилна работа на цревата: го помага 
развојот на нормалната цревна флора 
и ја олеснува дигестијата

• За подобар имунитет
• Влијае на густината на коскената маса

INULIN – ПРЕБИОТСКА ДИГЕСТИВНА ПОДДРШКА

Состав: Органски инулин од сина агава.
Препорака за употреба: 1 мала лажица, 1 до 3 пати дневно. Измешајте го во вашиот омилен пијалок или 
храна. Започнете со 1 лажичка дневно и постепено зголемувајте ја дозата за да се избегне 
гастро-интестинална непријатност.
Достапно во пакување од 227 g.

ШTO E INULIN?
Инулинот, фруктоолигосахарид (ФОС), е растворливо пребиотичко влакно кое неразградено стигну-
ва до дебелото црево каде се разложува. Цревните пробиотски бактерии консумираат инулин и за 
возврат произведуваат масни киселини со краток синџир, кои ги потхрануваат клетките на дебело-
то црево. Инулинот на тој начин помага да се одржи здравјето и функцијата на цревата. Инулинот 
има пријатен вкус кој дава блага сладост на храната и пијалоците, но има многу низок гликемичен 
индекс и нема негативно влијание на серумското ниво на гликоза.



• 2 милијарди концентрација
• 10 потврдени пробиотски соеви

• За деца и возрасни
• Засладен со ксилитол

Улогата на пробиотските бактерии во 
растот и развојот на децата е во:
• намалување на инфантилните колики, 

надуеност, гасови и гастроезофагеален 
рефлукс

• воспоставување на нормална цревна 
перисталтика

• намалување на атописките кожни реакции 
и алергиските манифестации воопшто

• подобрување на имунитетот

BERRY DOPHILUS KIDS – ЗДРАВ ДИГЕСТИВЕН СИСТЕМ

Состав: Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lacto-
bacillus rhamnosus, Lactobacillus paracasei, Bifidobacterium breve, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus 
salivarius, Bifidobacterium longum.
Препорака за употреба: за деца над 2 години и возрасни –1 таблета 1-3 пати дневно помеѓу оброци, или 
на празен желудник. За деца под 2 години, со совет на лекар. Таблетата да се изџвака, не да се голта.
Достапно во пакување од 60 таблети за џвакање.

NOW® BerryDophilus™ обезбедува 2 милијарди CFU од комбинација на 10 клинички потврде-
ни пробиотски бактериски видови создадени за поддршка на гастроинтестиналното здравје 
и функцијата на здрав имунолошки систем. Здравата цревна флора исто така помага да се 
создаде поволна околина за апсорпција на хранливите материи. BerryDophilus ™ може да ги 
користат и возрасни и деца. Засладен со ксилитол, BerryDophilus ™ нема да им наштети на 
забите и е со одличен вкус.
Цревната микрофлора е еден од најважните фактори за добро варење на храната, а ми-
кроорганизмите кои се домаќини на системот за варење обезбедуваат некои од важните 
хранливи материи за целиот детски организам.
На имунолошкиот систем влијаат „добри“ бактерии, денес познати како пробиотици. Тие ми-
кроорганизми природно го населуваат цревото, спречуваат врзување на патогени бактерии 
и го штитат детето од разни болести. Овие бактерии се покажало дека се корисни во случај 
на запек и пролив, но исто така и во спречување на настинки, инфекции и алергии.



• Здраво, природно и делотворно решение • 100 пати поефикасен од традиционалните 
антисептички пастели за лижење

NOW® OralBiotic ™ го содржи природниот пробиотски организам Streptococcus salivarius BLIS 
K12®. BLIS K12 е специфичен вид на Streptococcus salivarius (S. salivarius), еден од најбројните и 
најполезни бактерии кои се наоѓаат во устата на здравите луѓе. Меѓутоа, само мал број на луѓе 
продуцираат S. Salivarius. 
OralBiotic ™ BLIS K12® успешно ја колонизира усната шуплина на сметка на други бактерии, 
промовирајќи го оралното здравје. Таа, исто така помага да се подобри здивот кога се користи во 
комбинација со правилна орална хигиена.
OralBiotic претставува единствен и потполно нов концепт на додаток во исхраната за рамнотежа 
на микрофлората во усната шуплина.
Како идеално средство за превенција се препорачува за сите луѓе кои работат и престојуваат во 
простории каде има многу луѓе.

• Кога организмот е во здрава состојба наша-
та уста е заштитена со полезна бактериска 
микрофлора која делува како природен 
одбрамбен штит. Кога организмот е под 
стрес и нападнат со вируси и штетни 
бактерии доаѓа до пореметување на микро-
флората во устата поради што се развиваат 
инфекции на горните дишни патишта.

• Инфекцијата на грлото и носот може да 
се прошири и да предизвика воспаление 
на увото, кое е почесто кај малите деца. 
За да се намали можноста за појава на 
воспаленија, се препорачува употреба на 
пробиотици за уво, нос и грло.

• OralBiotic испорачува 1 милијарда корисни 
бактерии директно во усната шуплина.

КАКО ДЕЛУВА OralBiotic?

ORALBIOTIC – ПРВ ОРАЛЕН ПРОБИОТИК

Состав: BLIS K12® Streptococcus salivarius (1 милијарда cfu).
Препорака за употреба: 1 таблета за лижење, 1-4 пати дневно.
Достапно во пакување од 60 таблети за лижење.



• Природен ензим кој го стимулира 
варењето на храната

• Делува анти-воспалително и го забрзува 
процесот на оздравување по операции

Бромелаин е протеин присутен во стеблото и сокот од ананас. Овој природен ензим и припаѓа на 
групата на протеолитички ензими кои се користат од страна на луѓе кои страдаат од синдром на 
малапсорпција - синдром на недоволна апсорпција на хранливите материи од храната.
Се смета дека бромелаинот е биолошки најактивен од сите дигестивни ензими и за разлика од 
другите дигестивни ензими лесно и во големи количини се апсорбира во организмот.

• појава на алергии, анемии и нарушување на имуниот систем
• појава на чувство на подуеност и зголемена киселост во стомакот
• гасови и болки во стомакот

Лошото варење на храната доведува до:

• Ја помага дигестијата на храната, го 
стимулира разградувањето на протеините 
и ја подобрува апсорпцијата на хранливите 
материи 

• Ги ублажува симптомите на респираторни 
заболувања (воспаление на синусите, астма, 
хроничен бронхитис)

• Ја поттикнува мускулната контракција

• Го забрзува заздравувањето на раните и 
постоперативното закрепнување 

• Анти-воспалителен ефект при ревматоиден 
артритис и ги ублажува болките во грбот и 
зглобовите

• Превенција од појава на чир во желудникот
• Го намалува апетитот и телесната тежина

ПОЛЕЗНОСТИ

BROMELAIN – ПРИРОДЕН ДИГЕСТИВЕН ЕНЗИМ

Состав: бромелаин (2400 GDU/g) (од ананас).
Препорака за употреба: 1 капсула 1-2 пати дневно, со или помеѓу оброк.
Достапно во пакување од 60 капсули од 500 mg.



• Патентиран BioCore® кој помага при 
варење на глутенот

• 100% вегетаријанска капсула

• Помага во дигестијата на глутенот и 
житариците

• Единствен производ од ваков вид на пазарот

GLUTEN DIGEST – ЗА ПОДОБРО ВАРЕЊЕ НА ХРАНАТА

Состав: Мешавина на ензими (BioCore® DPP IV).
Препорака за употреба: 1 капсула дневно пред било кој оброк кој содржи глутен.
Достапно во пакување од 60 капсули.

Ефикасен додаток кој може да помогне при:
• при симптоми на гасови
• нетолеранција на глутен
• нетолеранција на лактоза 

• надуеност, дијареја и запек 
• неправилно варење на храната 

Gluten Digest, со BioCore® DPP IV, е сеопфатна ензимска мешавина формулирана за поддршка на 
комплетната дигестија на житните зрна. DPP IV (Dipeptidyl peptidase IV) е уникатен ензим со спе-
цифична активност против карактеристичните пролин врски присутни во протеините на житните 
зрна.  Gluten Digest исто така вклучува протеази и амилази кои делуваат на други протеини и 
јагленохидратни компоненти кои обично се присутни заедно во овие намирници.
BioCore® DPP IVе уникатна мешавина на протеази кои помагаат во разградување на протеините 
отпорни на варење, како што се глутен и казеин. Овој производ содржи повеќе протеази со разно-
видна специфичност за оптимално варење на протеините, вклучувајќи го и DPPiv за поддршка на 
варењето на глутен.

ШTO E GLUTEN DIGEST?

BioCore® DPP IV е создаден за да обезбеди дигестивна поддршка за лица кои имаат потешкотии при 
варење на храна што содржи глутен, како резултат на недостаток на цревните ензими одговорни за 
конечно разложување на глутенските пептиди.



• Силен универзален антиоксидант
• Со 250 mg витамин Ц и 30 IU витамин Е

• Неопходен во исхраната на 
секој поединец

ЗА КОГО СЕ ПРЕПОРАЧУВА?
• спортисти и активни луѓе 
• сите над 40 годишна возраст
• неопходен елемент во исхраната на секој поединец

Алфа Липоична Киселина (ALA) природно се продуцира во човечкиот организам во многу мали 
количини, но е достапна и преку исхраната. ALA е уникатна бидејќи го поддржува елимини-
рањето на слободните радикали и може да функционира и во водена и во масна околина. ALA 
исто така ги преработува Витамините Ц и Е, со продолжување на нивното дејство.
Заедно со витамините од Б групата помага во претварање на јаглехидратите, мастите и 
протеините од храната во енергија која организмот може после да ја употребува. 
АЛА се наоѓа во храната: спанаќ, брокула, компир, месо, црн дроб, пивски квасец. Многу 
е тешко само со исхрана да се добие потребната количина од овој додаток. Липоичната 
киселина спаѓа во групата на производи за кои постои назнака дека може да влијае на 
продолжување на животниот век.
Алфа липоичната киселина може да ги неутрализира слободните радикали кои можат да ги 
оштетат клетките. Се смета дека штетата која може да ја предизвикаат слободните радикали 
придонесуваат за стареење и хронични заболувања.

ALPHA LIPOIC ACID – ЗДРАВ МЕТАБОЛИЗАМ НА ГЛУКОЗАТА

Состав: Алфа Липоична Киселина (100 mg), Витамин Ц (250 mg), Витамин E (30 IU).
Препорака за употреба: 1 капсула 1-2 пати дневно.
Достапно во пакување од 60 капсули од 100 mg.



• Против висок холестерол
• Диабетес
• Автоимуни заболувања
• Вирусни, бактериски, паразитски и габични 

инфекции

• Карциноми
• Изложености на разни видови на зрачење 

(хемотерапија) 
• При хроничен замор
• Јакнење на имунитетот

ПОЛЕЗНОСТИ

• Поддржува нормална активност на 
имуните клетки

• Збогатено со Maitake печурки

Глуканите се видови на сложени шеќери односно полисахариди, чие природно место се наоѓа 
во клеточните ѕидови на некои бактерии, габи и квасци, билки (овес и јачмен), алги, лишаи. На 
нашите простори, благодарејќи на навиките за исхрана, тешко може да се внесе во телото како 
храна, поради што единствен начин да го снабдите организмот со ова моќно имуно средство е 
да го внесете преку суплемент. 
Во телото бета глуканот го промовира формирањето на коскената срцевина, а со тоа и производ-
ство на леукоцити и тромбоцити. Активира макрофаги – клетки кои ја стимулираат имунолошката 
активност.
Бета глукан се препорачува да се зема превентивно, а најдобро е да се започне неколку недели 
пред носење на детето во училиште. Земањето за време на траење на инфекцијата ќе го скрати 
времетраењето на болеста, а земањето после болеста ќе придонесе за побрзо закрепнување на 
исцрпениот организам.

BETA-1,3/1,6-D-GLUCAN – МОЌЕН ИМУНОСТИМУЛАТОР

Состав: Beta-1,3/1,6-D-Glucan и маитаке печурки.
Препорака за употреба: 1 капсула 1 до 2 пати дневно.
Достапно во пакување од 90 капсули од 100 mg.



• Помага во одржување на нормално ниво на урична киселина
• Помага во намалувањето на болката во зглобовите, особено на стапалата

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТ
• За сите со високо ниво на урична киселина
• За оние кои конзумираат храна богата со пурини (црвено месо, морска храна, алкохол, 

шекерни пијалоци)
• За оние кои страдаат од оток, болка и црвенило на палците или страдаат од гихт

Овој супер овошен додаток во исхраната ја нуди моќта на неутрализирање на слободните 
радикали на овошјето од цреша во концентрат од 10:1. 
Cherry Concentrate обезбедува широк спектар на фитонутриенти и антиоксиданти кои промо-
вираат добро здравје и го забавуваат процесот на стареење. Тој е одличен извор на антоција-
нини кои се важни во борбата на процесот на хронично воспаление во телото, што го изложува 
телото на сериозни здравствени ризици. 
Црешата содржи витамин А, Б и Ц, биофлавоноиди, елагична киселина, антоцијанини и ме-
латонин – состојки кои помагаат против хроничното воспаление во телото, во превенција на 
срцеви заболувања, ублажување на симптоми предизвикани од артритис, главоболка и фи-
бромијалгија. 
ГИХТ е една од најчестите форми на артритис предизвикана од премногу урична киселина во 
организмот. Зголемената инциденца на урична киселина во организмот може да доведе до 
кристали на урична киселина во зглобовите, најчесто во петите. Кристалите кои формираат 
урична киселина се таложат во зглобовите, а тоа доведува до оток, болка и воспаление. Cherry 
Concentrate помага да се регулираат метаболните процеси кои го контролираат количеството 
на урична киселина во крвта.

CHERRY CONCENTRATE – ПОДДРШКА ПРИ ТРЕТМАН НА ГИХТ

Состав: Цреша (Prunus maximowiczii) (Овошје) (10:1 концентрат).
Препорака за употреба: 2 капсули 1-3 пати дневно, со храна.
Достапно во пакување од 90 капсули од 750 mg. 



NOW FOODS - Најдобар производител според потрошувачите

• Кога станува збор за гарантирање на безбедноста и квалитетот на 
производите на NOW Foods, тестирањето и научните анализи ја прават 
разликата. Нашата посветеност на сеопфатно тестирање нè издвојува од 
другите производители на природни производи и додатоци на исхраната. 
NOW Foods ја поседува и управува со една од најнапредните приватни 
лаборатории во индустријата за природни производи каде се вработени 150 
лица за контрола на квалитет.

• Дали знаевте дека NOW Foods извршува повеќе од 16.000 анализи и тестови 
секој месец? Се тестираат сите влезни суровини и состојки, состојки во процес 
и готови производи. Тестирањето се врши за да се обезбеди сите производи 
да ги исполнат или да ги надминат CGMP стандардите утврдени од FDA.

• Најнаградувана компанија во областа на нутритивни додатоци во исхраната

• Член на TruLabel програмата (регулаторна програма за осигурување врвен 
квалитет во етикетирањето кај производителите на додатоци во исхраната - 
целосно откривање на сите состојки на етикетата на производите)

• Сертификат за Good Manufacturing Practice (GMP), со кој се потврдува дека се 
употребуваат највисоки процедури за квалитет во производството (“A” рејтинг)



Овластен застапник:

ТРИМЕКС дооел
ул. Владимир Полежиновски бр. 9, Скопје

тел./факс: 02 / 32 46 000
info@trimeks.com.mk
www.trimeks.com.mk

Производите се пуштени во промет по претходно извршена контрола на 
здравствената исправност и квалитет од надлежните органи.

За сите дополнителни информации, слободно обратете се кај нас или посетете ја нашата веб страна.

www.trimeks.com.mk
Производите на Тримекс можете да ги купите и онлајн на Производите на Тримекс можете да ги купите и онлајн на 

нашата веб страница, нашата веб страница, 
и истите ќе ви бидат доставени во рок од 24 часа откако сте и истите ќе ви бидат доставени во рок од 24 часа откако сте 

ги нарачале. Испораката на сите производи е бесплатна. ги нарачале. Испораката на сите производи е бесплатна. 


