„Minden betegség a belekben kezdődik”
Hippokratész
Az egészséges bélflóra:
‒b
 iztosítja az immunrendszer megfelelő működését
‒v
 itaminokat termel (pl. K és B vitaminok)
‒h
 asznosítja az ásványi anyagokat (kalcium, vas, magnézium)
‒ s zabályozza az anyagcsere-folyamatokat

Lux Hungária Kereskedelmi Kft.
1145 Budapest, Jávor utca 5/a
Tel: +361 422 44 44
E-mail: info@luxhungaria.hu
www.luxhungaria.hu

Tudta? A bélflórát alkotó baktériumok
40-50 éves kor felé már sajnos erősen pusztulnak.
Egészséges bélflóra nélkül a szervezet nem képes
megfelelő hatékonysággal hasznosítani a vitaminokat,
ásványi anyagokat, nyomelemeket és tápanyagokat.
Figyelmeztető jelek a bélflóra károsodására:
‒ f áradékonyság
‒e
 mésztési nehézségek
‒ allergiás tünetek
‒ ízületi gyengeség
‒ demencia
‒ szív- és érrendszeri betegségek
‒ máj,- epe,- és hasnyálmirigy problémák

Fiatalságunk megőrzéséhez
a bélflóránkat kell fiatalon tartani!

Üzletkötő neve:

Lux Symbio – természetesen
az egészséges bélflóráért

Kódja:
Telefonszáma:
Rendelési e-mail cím:

biolux@luxhungaria.hu

Erősítse meg immunrendszerét és támogassa
emésztőrendszerét az organikus Lux Symbioval,
és élvezze jótékony hatását nap, mint nap!

• Erősebb
immunrendszer

100% organikus termék
• nincs szintetikus hatóanyag
• nincs hozzáadott vegyszer
• optimális felszívódás
• a hatóanyag beépül a szervezetbe, nem pedig lerakódik

• Növekedő vitalitás
• Jobb közérzet
• Bélflóra regeneráció
• 100% organikus

Egyedi 2 az 1-ben fejlesztés, kifejezetten Önnek
• Egyaránt tartalmazza a megfelelő emésztéshez szükséges Probio
tikumokat (hasznos baktériumokat), valamint Prebiotikumokat,
amelyek olyan tápanyagok, amiket csak a hasznos baktériumok
tudnak felhasználni és ezáltal szaporodni
• különlegesen hatékony összetételű, organikus hatóanyag formula
• jelentősen magasabb hatóanyagtartalommal rendelkezik
kapszulás vetélytársaihoz képest (14 milliárd elő probiotikum
14 különböző törzsből)
• könnyedén fogyasztható, az idősebb generáció számára
nem okoz gondot lenyelése

Mi, a Luxnál már 120 éve, generációkon át, elhivatottan
és szenvedéllyel fejlesztjük termékeinket, hogy
ügyfeleink megtapasztalhassanak egy jobb minőségű,
boldogabb, egészségesebb életet.

• Bio hatóanyagokkal

Prémium minőségű, organikus hatóanyagok
az Ön egészségéért
• Q10 koenzim: sejtjeink, így az egész szervezet energiával való ellátottságát szabályozza, felgyorsítja a jótékony biokémiai folyamatokat.
A Q10-et szervezetünk mindössze 25-30 éves koráig állítja elő,
ezután a szintje rohamos hanyatlásnak indul. A 25%-os hanyatlás
már szív- és érrendszeri betegségek kialakulásához, magas vér
nyomáshoz és számos más betegséghez vezethet. A Q10 koenzim kiválóan alkalmas az agyműködés fokozására, az immunrendszer erősítésére,
hozzájárul a gyomor és a bélrendszer egészségéhez, lassítja az öregedést
és enyhítheti a már meglévő szív- és érrendszeri panaszokat is.
• Arginin: jótékonyan megemeli a véroxigén szintet, valamint segíti
az erek rugalmasságát, ezáltal vérnyomáscsökkentő hatású.
• Kálcium-butirát: a bélfalak védelméért és regenerálódásáért felelős
prebiotikum

• BIO agave inulin: közismert és elismert
prebiotikum, emellett a vércukorszintet
pozitívan befolyásolja. Gyakran alkalmazzák
cukorbetegnek szánt készítményekben is.
 IO csíráztatott kölespor: természetes hatóanyag, ami a bélflóra
•B
számára könnyen hasznosítható ásványi anyag. Vitamin-, szénhidrát
és zsírösszetételével járul hozzá a szervezet megfelelő működéséhez.
• BIO csíráztatott barnarizspor: teljes értékű növényi fehérjeforrás,
ami minden szükséges aminosavat megfelelő arányban tartalmaz,
élelmi rostokban gazdag.
• Huminsav: méregtelenítő hatású, hatékonyan segít a szervezetnek
a gyógyszer- és vegyszermaradványoktól való megtisztulásban.
 ulvosav: sejtszinten tisztítja a szervezetet a toxikus nehézfémektől,
•F
az élelmiszereken keresztül a szervezetbe jutó vegyszermaradványoktól.
• Acacia rost: prebiotikum, emellett csillapítja az emésztési panaszokat

