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- koncentrovaný posilňujúci nápoj s bylinnými extraktmi a vitamínmi 

Koncentrovaný posilňujúci nápoj s bylinnými extraktmi 
a vitamínmi Ekologický, čistý, dietetický produkt s 
vitamínovým, posilňujúcim a tonizujúcim účinkom. 
Obsahuje rastl. extrakty a šťavy jedlých rastlín, bez 
prídavkov vedľajších chemických látok. Vytvorený 
Prezidentom Medzinárodnej asociácie fytoterapie a 
prírodnej medicíny, Akademikom Medzinárodnej 
akadémie vied, doktorom medicíny, profesorom S. J. 
SOKOLOVOM na báze novodobých vedeckých 
technológií. Pri trvalom používaní nápoja sa po 1 – 2 
mesiacoch normalizujú funkcie všetkých dôležitých 
systémov organizmu a aktivizuje sa látková výmena, 
zlepšuje sa psychický a emocionálny stav a rovnako sa 
zvyšuje tonus a nálada. Biologicky aktívne prírodné 
zlúčeniny koncentrátu a vitamíny zvyšujú 
práceschopnosť, energiu, adaptáciu na škodlivé ekologické podmienky (ťažké 
pracovné podmienky, veľká zima alebo teplo, smog veľkých miest, práce v horských 
podmienkach a pod zemou), obnovujú v organizme rovnováhu vitamínov a 
minerálov, a tiež zvyšujú odolnosť organizmu voči rôznym chorobám. FYTOTONIC na 
rozdiel od ostatných posilňujúcich nápojov neobsahuje syntetické konzervačné látky, 
stabilizátory alebo iné vedľajšie komponenty a zodpovedá svojimi parametrami 
všetkým požiadavkám ekologicky čistého produktu. Naviac na rozdiel od známych 
energetických - tonizujúcich nápojov neobsahuje kofeín a ostatné pre zdravie 
nebezpečné stimulátory. 
  
Čo Vám prinesie? 
Odstráni únavu, zlepší kondíciu • Zvýši svalovú silu a fyzickú výdrž • Jasnejšiu hlavu, 
pevnejšie nervy • Silnejšie srdce, zdravšie cievy • Dobré trávenie a vylučovanie • 
Pružnejšie svaly a kĺby • Odolnosť voči záťaži a ochoreniam • Dlhšiu mladosť •Veľký 
prísun vitamínov • Prevenciu proti rakovine • Nápoj je kvôli pohodlnému a presnému 
dávkovaniu balený do sáčkov po 10 gramoch. 1 sáčok = 1 dávka • Obsah rozrieďte v 
100 ml vody 1-2 sáčky denne, pri vyššej fyzickej námahe alebo ochorení 3-4 denne. 

Ingrediencie:  
jablkový koncentrát, hroznový koncentrát, výťažok z plodu Ruže šípovej, výťažok z 
plodu Jerabiny červenej, výťažok z plodu Jarabiny čiernej, výťažok z koreňa Aralky 
strapcovitej, výťažok z koreňa Eleuterokoka (Sibírsky ženšeň), glukóza, kyselina, 
antioxidant E 300. 

Balenie: 72x10g (720g) 
Cena: 19,52 EUR (588,-Sk) 
 
 


