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Revitae

Revitae je bioinformačný prípravok obsahujúci unikátnu kombináciu prírodných látok a vitamínov, ktoré 
účinne pomáhajú odstraňovať negatívne prejavy stresu. Optimalizuje metabolické pochody a regeneruje 
organizmus vystavený dlhodobej záťaži. Stará sa o cievny, nervový, hormonálny aj tráviaci systém súčasne, 
posilňuje činnosť vnútorných orgánov a predchádza ich poškodeniu. Dodáva životnú silu, optimizmus 
a duševnú sviežosť. 

Bioinformácie sú frekvencie, ktoré napodobňujú riadiace impulzy podkôrových centier mozgu, regulujúcich vegetatívnu nervovú 
sústavu a činnosť vnútorných orgánov. ich pôsobením sa rušia negatívne informácie a vyvolá sa spätný regeneračný proces.

Energetické pôsobenie Revitae podľa princípov TČM 

Revitae najviac pôsobí na riadiacu dráhu, dráhu troch žiaričov (troch ohnísk), dráhu žalúdka, osrdcovníka, sleziny – pankreasu 
a pečene. Spolupôsobí na dráhu tenkého čreva, močového mechúra a obličiek.

Použitie Revitae 

•  veľ mi vhodný pri psychickom vyčerpaní a únave, znižuje 
negatívny dosah stresu (distres) na organizmus 

•  harmonizuje nervový systém a má vysokú antioxidačnú 
kapacitu proti voľ ným radikálom

•  zvyšuje tvorbu serotonínu – znižuje riziko vzniku zlej nálady 
a depresívnych stavov

•  skvalitňuje spánok a uľ ahčuje zaspávanie 
•  zlepšuje koncentráciu a pozornosť, vhodný pre duševne 

pracujúcich, manažérov a študentov 
•  znižuje trému pred psychickou záťažou
•  obsahuje karotenoidy, ktoré majú dobrý vplyv na zrak 

zaťažený napr. prácou s pC, Uv žiarením

•  harmonizuje a posilňuje hormonálny systém 
•  zlepšuje kvalitu cievneho systému, cievnej výstelky, 

predchádza vzniku kŕčových žíl, upravuje krvný tlak 
•  zlepšuje vlastnosti krvi, posilňuje činnosť pečene a sleziny, 

čím dodáva vnútornú silu a energiu, tonizuje organizmus 
•  priaznivo pôsobí na žalúdok a trávenie 
•  optimalizuje pH vnútorného prostredia 
•  zvyšuje odolnosť organizmu proti civilizačným chorobám 

a infekčným ochoreniam 
•  spomaľ uje proces starnutia a podporuje regeneráciu tkanív 
•  pri vyčerpaní je vynikajúca kombinácia so Stimaralom na 

posilnenie duševného zdravia

• odSTRÁnenie nÁSledkov Únavy a STReSU
•  HaRMoniZÁCia neRvovéHo a HoRMonÁlneHo SySTéMU
•  Zlepšenie konCenTRÁCie, SpÁnkU
•  podpoRa kvaliTy Ciev a kRvi
•  deToXikÁCia, ReGeneRÁCia oRGaniZMU
•  viTaliTa, eneRGia, poZiTÍvne MySlenie



Zloženie Revitae

Kustovnica čínska – obsahuje veľ ké množstvo vitamínov a flavonoidov s antioxidačným potenciálom, posilňuje imunitný systém, 
podporuje vitalitu a sexuálnu potenciu, zlepšuje zrak, chráni pečeň a regeneruje tkanivá.

Kudzu – upravuje tráviace procesy, posilňuje nervový a hormonálny systém, stabilizuje krvný tlak a srdcovú činnosť, má 
detoxikačné účinky, zvyšuje hladinu serotonínu a dopamínu v mozgu a normalizuje emocionálne stavy.

Rakytník rešetliakový – zdroj mnohých, dobre využiteľ ných vitamínov, harmonizuje trávenie, podporuje imunitu a spomaľ uje 
proces starnutia, zvyšuje odolnosť pri infekčnom ochorení a urýchľ uje hojenie, zlepšuje stav kože a spojivových tkanív.

Nechtík lekársky – má protizápalové účinky, zlepšuje trávenie, podporuje činnosť pankreasu a pečene.

Olej z tekvicových semien – je bohatým zdrojom ľ ahko využiteľ ného zinku, pôsobí ako prevencia ochorenia prostaty a močových 
ciest, harmonizuje psychiku, znižuje hladinu cholesterolu v krvi a spomaľ uje starnutie.

Chlorella pyrenoidosa – detoxikuje, pôsobí probioticky a protizápalovo, má priaznivý vplyv na hojenie a pôsobí proti prekysleniu 
organizmu.

Ženšen (všehoj ázijský) – zlepšuje trávenie a stimuluje metabolizmus, podporuje rekonvalescenciu a dodáva životnú energiu.

Ginkgo dvojlaločné – podporuje činnosť a prekrvenie mozgu a všetkých ostatných orgánov a tkanív, zlepšuje kvalitu ciev, zvyšuje 
kvalitu sluchu a predchádza senilite.

Vitamín C – má výrazný antioxidačný účinok, zlepšuje stav spojivových tkanív, pôsobí proti krvácaniu.

Vitamín B6 – je nevyhnutný pri množstve biochemických pochodov v tele, zaisťuje optimálny stav nervovej sústavy.

Vitamín B9 – je nevyhnutný pre rast a vývoj, zaisťuje optimálnu funkciu nervového systému, pomáha pri bakteriálnych infekciách.

Vitamín B12 – je dôležitý pre reguláciu a správne fungovanie nervovej sústavy, zlepšuje pamäť, podporuje koncentráciu, je 
nevyhnutný pre správnou tvorbu krvi, znižuje riziko vzniku srdcových chorôb a pôsobí na celkovú regeneráciu organizmu.
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Ďalšie výživové doplnkyVáš poradca

Odporúčané dávkovanie

1 kapsula 2–3x denne najlepšie po jedle.
po 3 týždňoch užívania odporúčame 1 týždeň prestávku.
neprekračujte odporúčané denné dávkovanie!
počas užívania prípravku odporúčame zvýšiť príjem tekutín.

Upozornenie: výrobok nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy a osoby precitlivené na sójové a včelie produkty. 
výživové doplnky nie sú určené na používanie ako náhrada pestrej stravy.

Spôsob skladovania: Skladujte na suchom a tmavom mieste pri teplote 10–25 °C, chráňte pred mrazom. Ukladajte mimo dosahu detí!


