
Cajová lyžicka denne pre Vaše zdravie

Žiadajte

vo svojej

lekárni

    Posilňuje imunitný systém

    Znižuje riziko rakovinových ochorení

    Podporuje srdcovo-cievny systém

    Zlepšuje pamäť, pozornosť, intelekt

    Podporuje spaľovanie tukov

    Stabilizuje hladinu hormónov

    Pomáha pri regulácii hladiny cukru v krvi

Všeobecný nedostatok jódu na  Zemi spôsobuje 

vznik nových civilizačných chorôb a  celkové zhor-

šovanie zdravotného stavu populácie. Okrem iného 

tiež duševnú zaostalosť, znižovanie IQ, poruchy 

sústredenia a  učenia u  detí, únavu, pocit chladu 

v končatinách, bolesti a kŕče svalov, suchú pokož-

ku, poruchy menštruačného cyklu, tehotenstva, 

sexuálneho vývoja, u  mužov poruchy plodnosti, 

priberanie na  váhe, sklony k  depresiám a  vnútorný 

nepokoj, poruchy a  oslabovanie imunitného sys-

tému, narušenie funkcií štítnej žľazy, anémiu, rôzne 

opuchy, bronchitídu, vypadávanie vlasov, lámavosť 

nechtov, vrásky atď... 
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...KDE JE JÓD, TAM JE ŽIVOT, 

          KDE JE ŽIVOT, TAM JE JÓD...

www.jodis.sk

Biologicky 
aktívny jód
CHRÁNENÉ PATENTOM

Výživový doplnok, zabezpečujúci potrebné 

množstvo jódu v organizme. Podporuje tvor-

bu životne dôležitých hormónov (tyroxín, 

trijodotyronín), ktoré riadia všetky bioche-

mické a metabolické procesy v ľudskom tele. 

Od  nich závisí celkový zdravotný stav člove-

ka. Pre zdravý a dlhý život v dobrej kondícii sa 

odporúča užívať dlhodobo a pravidelne.



Viac informácií na: 
www.jodis.sk

Pavol Hurajt, 

olympijský medai-

lista v biatlone 

Vancouver 2010 

a Matej Kazár, 

Majster Európy 2011: 

„Jodis sme vyskúšali 

na odporúčania nášho osobného trénera 

a s jeho účinkami sme veľmi spokojní.“

Anastasia 

Kuzminová, 

olympijská víťazka 

Vancouver 2010 

a Jana Gereková, 

bronzová vo 

Svetovom pohári 

2012: „Jodis nám jednoznačne pomáha 

s koncentráciou.“ 

Ján Dobrík , herec: 

„Pijem ho už niekoľko 

mesiacov a cítim sa 

super.“

Branislav Deák , 

herec: „Odkedy pijem 

Jodis, texty sa mi 

učia oveľa ľahšie .“

Anna Ondrejková, 

Predsedkyňa Senior 

klubu Kremnička: 

„Mám 85 rokov 

a vďaka Jodisu som 

stále vitálna a plná 

energie.“

Lucia Kupčíková 

a Tijana Krivačevič, 

hráčky Good Angels 

Košice, jeden z naj-

lepších klubov v EÚ: 

„Sme presvedčené, že 

vyhrávame aj vďaka 

Jodisu.“

Mgr. Peter Kollárik , 

kondičný tréner: 

„S Jodisom mám 

skúsenosti najmä 

v súvislosti s chudnu-

tím. Odporúčam ho 

všetkým svojim cvičencom.“ 

Ing. Vladimír 

HIADLOVSKÝ, PhD., 

dekan Ekonomickej 

fakulty UMB 

v Banskej Bystrici: 

„Jodis mi pomohol 

v boji s ťažkým ochorením.“

Ing. Kamil Strýčko 

Best Bodyguard 

of The I.B.S.S.A. 

Seminar Budapest 

2008, konateľ 

SG Security s.r.o.: 

„Jodis som nariadil chlapcom užívať povinne. 

Teraz naň nedajú dopustiť.“

Ing. Martin 

Fedorov, PhD. 

MBA , viceprezident 

golfového klubu: 

„Z pohľadu odbor-

níka na výživové 

doplnky a zdravú výživu môžem Jodis len 

odporučiť.“
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Kto vyskúšal JODIS?


