
Posilňuje imunitný systém.
Podporuje srdcovo-cievny systém.

Pomáha pri regulácii hladiny cukru v krvi.
Eliminuje účinky rádioaktívneho žiarenia.

Znižuje riziko rakovinových ochorení.
Stabilizuje hladinu hormónov. 

Zlepšuje bunkovú výživu.
Podporuje činnosť mozgu a hypofýzy.

Zlepšuje pamäť, pozornosť, intelekt. 
Pozitívne vplýva na nervový systém.

Odstraňuje únavu, psychickú depresiu.
Zmierňuje vypadávanie vlasov.

Podporuje spaľovanie tukov.
Podporuje činnosť pečene.
Zlepšuje štruktúru nechtov.

Urýchľuje metabolizmus.
Odbúrava cholesterol. 

Dezinfikuje kožu.
Eliminuje vrásky.

Okysličuje.

Výživový
       doplnok

Biologicky 
aktívny jód
SVETOVÝ PATENT

Cajová lyžicka denne pre Vaše zdravie

pre

KAŽDÉHO
!!!



Výživový
        doplnok

Biologicky aktívny jód

Jodis koncentrát je výživový doplnok,
použitím ktorého je možné zabezpečiť
potrebné množstvo jódu v organizme.

Všeobecný nedostatok jódu na Zemi spô-
sobuje duševnú zaostalosť, znižovanie 
IQ, poruchy sústredenia a učenia u detí, 
únavu, pocit chladu v končatinách, bolesti 
a kŕče svalov, suchú pokožku, poruchy 
menštruačného cyklu, tehotenstva, se-
xuálneho vývoja, u mužov poruchy plod- 
nosti, priberanie na váhe, sklony k de- 
presiám a vnútorný nepokoj, poruchy 
a oslabovanie imunitného systému, naru- 
šenie funkcií štítnej žľazy, anémiu, rôzne 
opuchy, bronchitídu, vypadávanie vla-
sov, lámavosť nechtov, vrásky a pod. 

ZlOŽenie: voda, zdroj prírodného jódu: 
jodid draselný, jodid sodný, jodičnan dra-
selný, jodičnan sodný. 

SPôSOb POuŽitiA A DávKOvAnie:
Vypiť alebo pridať do nápoja či jedla. Odporú-
čaná denná dávka je 1 čajová lyžička (4 ml = 80 
µg jódu). Osobám vystavovaným každodenné-
mu stresu , či fyzickej záťaži, ľuďom s oslabenou 
imunitou a športovcom je odporúčané úžiť 2 
čajové lyžičky denne. Užívaním JK nemôže dôjsť  
k predávkovaniu, nakoľko organizmus nadby-
točný jód vylúči.

Objem 330 ml = 80 denných dávok

RADy A ODPORúčAniA:  JODIS KONCENTRÁT 
podporuje tvorbu životne dôležitých hormó- 
nov (tyroxín, trijodotyronín), ktoré riadia 
všetky biochemické a metabolické procesy 
v ľudskom tele. Od nich závisí celkový zdra- 
votný stav človeka. Pre zdravý a dlhý život 
v dobrej kondícii sa odporúča užívať  
JODIS KONCENTRÁT dlhodobo a pravidelne. 
Je vhodný pre každého,  pre všetky vekové sku-
piny a obe  pohlavia. (Viď UPOZORNENIE)

uPOZORnenie: Nepresahujte odporúčanú 
dennú dávku! Uchovávajte mimo dosahu 
malých detí! Nepoužívať ako náhradu za roz-
manitú stravu. Pri poruchách funkcie štítnej 
žľazy a alergii na jód, užívanie konzultovať  
s lekárom. Skladujte na tmavom 
mieste pri teplote od 5°C do 
20°C. Chráňte pred priamym  
slnečným žiarením.

Schválené úvZ SR rozhodnutím:  
OHVBPKV/3201/2011/Kr

Distribútor: PKR SLOVAKIA a.s., 
Banská Bystrica, Pod Stráňou 41
Vyrobené na Slovensku

vÝŤAH Z CHeMiCKeJ AnAlÝZy:
Výživová hodnota
Sodík Na a Draslík K
Horčík Mg
Vápnik Ca
Jód I
Chloridy
Sulfáty
Hydrokarbonáty
Organické látky
Celková mineralizácia:         < 0,8 g/dm3

 
mg/dm3

10 - 100
10 - 100
50 - 150

20
< 50
< 50

300 - 600
< 30

Žiadajte
vo svojej

lekárni

Viac informácií na: 
www.jodis.sk


