
קטלוג 
מוצרים

2 0 1 9

 סופר פוד

ותוספי תזונה

VEGAN

ללא רכיבים מן החי

GMP

תנאי ייצור נאותים

NON 

GMO

לא מהונדס גנטית
 באישור

משרד הבריאות 100% טבעי



 עולם

של 
בריאות

על  מזונות  מגוון  ובו  בריאות  של  בעולם  לחיות  זכינו 

ותוספי תזונה חיוניים ומחזקים, כולם מתנות מן הטבע. 

לעולם  התזונה  עולם  שבין  השילוב  הם  אלה  מזונות 

אותו  למלא  גופינו,  את  להזין  נוכל  בעזרתם,  הרפואה, 

באנרגיה ולטפל בשלל בעיות בריאותיות.

אני שמחה להגיש לכם מזונות על אלה במחירים הטובים 

ובאיכות בלתי מתפשרת  ביותר, הישר מהיבואן לצרכן 

של מזון אורגני וטבעי הטוב ביותר.

הצוות המקצועי של ״ספירולינה פול לייף״ ישמח ללוות 

אתכם, לייעץ ולהשיב על כל שאלה אנחנו פה בשבילכם!

בברכת בריאות שלמה

מיכל בלהנס

בעלת החברה ״ספירולינה פול לייף״ 

תוכן ענינים

- 9 -
מוצרים יעודיים

- 5 -
מזונות על ירוקים מנקים

- 3 -
הנבחרת המנצחת שלנו

- 27 -
שמנים טהורים

- 25 -
אבקות פרי טבעיות

- 22 -
פירות יער מעוררים

- 30 -
מוצרים לפי בעיות 

בריאותיות

- 29 -
מוצרי קקאו טבעי

- 19 -- 17 - 
עזרה ראשונה

- 14 -
אדפטוגנים מאזנים קומפלקס ויטמינים ותוספים
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״מעיין  ומכונה  בגופינו  המרכזי  החלבון  הוא  קולגן 

הנעורים המתגבר״.

ומכיל הידרוליזה  עבר  דגים,  מקשקשי  מופק   הקולגן 

ויטמין C לספיגה מירבית ותוצאות בטוחות.

אייג׳ינג,  לאנטי  מסייע  הקולגן  קוסמטית:  מבחינה 

 החלקה ומניעת קמטים, מיצוק, גמישות ואלסטיות לעור,

משפר את נראות וחוזק השיער, הציפורניים והשיניים.

אימון  לאחר  שרירים  בשיקום  מסייע  פיזית:  מבחינה 

מונע  מהעורקים,  ושומן  פלאק  מנקה  ופציעות, 

גמישות  על  ושומר  פרקים  דלקות  אוסטאופורוזיס, 

הסחוסים, הגידים והשרירים.

אבקה: 350 גר׳ | קפליות: 200 יח׳

 קולגן

טהור

הנבחרת המנצחת 
שלנו

פורמולה להרגעה המסייעת להתמודדות עם חרדות, 

פחדים, היפראקטיביות או חוסר שקט נפשי. 

מוצר חובה בכל בית, מתאים למבוגרים וילדים.

מכיל:

מיצוי פסיפלורה: הידועה בסגולותיה וביכולתה להרגיע, 

לתת שלווה ולהעניק שינה טובה ורצופה.

חומצת אמינו גאבא: מדכאת מסרים עצביים במח ובכך 

מרגיעה את מערכת העצבים המרכזית, מסייעת לחרדות, 

היפראקטיביות ולחץ.

מיצוי נוזלי: 50 מ״ל

פיסלייף
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חומצת אמינו המכונה "סם" ההרגעה המושלם לטיפול 

את  מרגיעה  הגאבא  נשלט.  בלתי  ופחד  דיכאון  בחרדה, 

מדכאת  נפשי,  שקט  ומעניקה  המרכזית  העצבים  מערכת 

מסרים עצביים במח ומסייעת להפרעות שינה וחוסר שקט 

לוואי. וללא תופעות  אינו מרדים  הפוגע בתפקוד. המוצר 

כמוסות: 60 יח׳

שילוב של 3 מזונות על: ספירולינה, כלורלה ומורינגה.

פורמולה בעלת עושר תזונתי: ויטמינים, מינרלים, חלבון 

הכבד,  בריאות  רעלים,  לניקוי  מסייעת  ונוטריינטים. 

אנטי  מחלות.  ומניעת  החיסון  מע׳  חיזוק  אנרגיה,  מתן 

במערכת  לבעיות  מסייעת  אלרגנית,  אנטי  דלקתית, 

העיכול, אלרגיה, מיגרנה ומחלות אוטואימוניות.

אבקה: 210 גר׳, 450 גר׳, 900 גר׳ | כמוסות: 200 יח׳

גאבא פרו

פורמולה 
משולבת

פורמולה סינית מצמחי מרפא ייחודיים המטפלת בבעיות 

אצל   ADHD-ו  ADD בהפרעות  מסייעת  וריכוז.  קשב 

בהירה,  חשיבה  המוח,  תפקודי  לשיפור  ומבוגרים.  ילדים 

חדות, שיפור הזיכרון, עירנות, חרדות, התקפי זעם וכעס, 

אירגון ושליטה בזמן, הרגעת אימפולסיביות וחוסר שקט.

מיצוי נוזלי: 250 מ״ל

פיקוס 8

בגופנו  החשובים  המזון  מאבות  אחד  הוא  החלבון 

לתפקוד מערכת החיסון, בניית תאי עור, רקמות, שיער, 

ובניית מסת  ציפורניים, עצמות ושרירים, הפקת אנרגיה 

השריר בגוף. חלבון האפונה זמין במיוחד, עשיר בחומצות 

אמינו, מעולה לטבעונים, לרגישים ללקטוז ולספורטאים. 

אבקה: 1.2 גר׳ )2 אריזות של 600 גר׳ כל אחת(

חלבון אפונה
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מזונות העל הירוקים עשירים בכלורופיל הידוע כמנקה את הגוף מרעלים 
ושומר על בריאותו. עשירים בפיטוכימיקלים, אנטי אוקסידנטים, חלבון 
אבץ,  אשלגן,  מגנזיום,  סידן,  ברזל,  כמו:  מינרלים  של  אדיר  ובמגוון 
סלניום וויטמינים כמו: A, C, K, E ו-B. מזונות ירוקים מאזנים חומציות 

בקיבה, מזרזים מטאבוליזם ומעניקים הרבה מאוד אנרגיה וחיוניות.

מסייעת  וכוח,  אנרגיה  מעניקה  בחלבון,  עשירה  אצה 

שיער,  נשירת  שריר,  בניית  החיסון,  מערכת  לחיזוק 

חומרים,  חילוף  רעלים,  ניקוי  ציפורניים,  חיזוק  אנמיה, 

 מיגרנה, ירידה במשקל, אלרגיה, בעיות עיכול, סוכרת 2,

וריכוז, קשב  פיברומיאלגיה,  סרטן,  ומניעת   טיפול 

עשירה בחומצה פולית ומעשירה את חלב האם. 

| יח׳   200 כמוסות:   | קילו  גר׳,   500 גר׳,   250  אבקה: 

מיצוי נוזלי: 100 מ״ל | שבבים: 150 גר׳, 500 גר׳

ספירולינה

מוצר משלים:

שורש מאקה )עמ׳ 14(

רעלים,  לניקוי  מצויינת  ולכן  בכלורופיל  עשירה  אצה 

ניקוי כבד, כבד שומני, מסייעת לגדילה והתפתחות אצל 

פציעות,  לאחר  שיקום  החיסון,  מערכת  חיזוק  ילדים, 

שיפור הראיה, אלרגיה ומניעת מחלות חורף.

הכלורלה מכילה חיידקים פרוביוטים המסייעים לפעילות 

מעיים, עצירות, גזים, בטן נפוחה ובעיות עיכול.

| יח׳   200 כמוסות:   | קילו  גר׳,   500 גר׳,   250  אבקה: 

מיצוי נוזלי: 100 מ״ל

כלורלה

מוצר משלים:

 שמן זרעי גדילן

)עמ׳ 28(

 מזונות על
ירוקים מנקים
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מסייע  ולכן  דלקת  נוגדי  במרכיבים  עשיר  מרפא  צמח 

כאבים  משכך  גאוט,  פרקים,  דלקות  בדלקות,  לטיפול 

ומסייע לאיזון סוכר, כולסטרול, לחץ דם, טרשת עורקים, 

ומסייע  בסידן  עשיר  הלבלב,  סרטן  פיברומיאלגיה, 

ומסייע  האם  חלב  ייצור  את  מגביר  לאוסטאופורוזיס, 

לעצירות, עיכול תקין ועיכוב תהליכי הזדקנות בגוף.

| יח׳   200 כמוסות:   | קילו  גר׳,   500 גר׳,   250  אבקה: 

מיצוי נוזלי: 250 מ״ל

מורינגה

מוצר משלים:

בוסווליה )עמ׳ 13(

אייג׳ינג  לאנטי  חמצון  בנוגדי  עשירה  חומה,  אצה 

חומרים  לחילוף  המסייעים  פרוביוטים  ובחיידקים 

ולעצירות. מאזנת תת פעילות בבלוטת התריס )מכילה 

מונעת  העליונה,  הנשימה  במערכת  מטפלת  יוד(, 

התקררות, שפעת, צינון, לחץ דם גבוה וכולסטרול. 

כמוסות: 60 יח׳

אצת קלפ

מוצר משלים:

אצה מיקס )עמ׳ 8(

עשיר בחומצה כלורגנית המסייעת לשריפת שומן בגוף, 

ירידה במשקל ושמירה על ההישגים. מכיל סיבים תזונתיים 

המעניקים תחושת שובע ותורמים לחילוף חומרים תקין, 

שיפור זרימת הדם, הורדת לחץ דם ותפקוד הכבד.

יח׳   200 קל  חיש  כמוסות:   | גר׳   300 גר׳,   100 אבקה: 

)קפה ירוק + גרסיניה קמבוג׳יה(

מיצוי קפה 
ירוק

מוצר משלים:

זרעי צ׳יה )עמ׳ 21(

עשיר בנוגד החימצון החיוני מסוג EGCG למניעת תהליכי 

הזדקנות, מסייע לאיזון כולסטרול, לחץ דם וסוכר, מעניק 

חילוף  מאיץ  וחרדות,  מתחים  ומרגיע  שלווה  תחושת 

חומרים ושריפת שומנים ולכן מסייע לירידה במשקל.

אבקה: 200 גר׳ | מארז: חטיפי בריאות תה מאצ׳ה

תה ירוק 
מאצ׳ה

מוצר משלים:

חיש קל )עמ׳ 9(
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לכל  המסייעים  ובפלבונואידים  בקרוטנואידים  עשיר 

המערכות בגוף לפעול באופן מיטבי.

ואנטי  פטרייתי  אנטי  בקטריאלי,  אנטי  דלקתי,  אנטי 

סרטני, מעניק אנרגיה זמינה לגוף, מנקה רעלים, משפר 

תהליכי עיכול, מסייע לירידה במשקל, חוסרים תזונתיים, 

טרשת עורקים, פוריות ובריאות הלב והכליות.

אבקה: 200 גר׳

עשב 
שעורה

עשיר בכלורופיל הדומה במבנה שלו להמוגלובין ומונע 

פרוביוטים  וחיידקים  עיכול  אנזימי  וחולשה,  אנמיה 

לשיפור פעילות המעיים והעיכול, מסייע לניקוי רעלים 

וניקוי הכבד, חיזוק מערכת החיסון, פעילות לב תקינה, 

אלרגיה,  אונות,  ואין  פוריות  בעיות  בדלקות,  טיפול 

מיגרנה, קנדידה, אולקוס וכיבים.

אבקה: 200 גר׳

עשב חיטה

מוצר משלים:

בלו ברי 4U )עמ׳ 23(

מוצר משלים:

אבקת אננס )עמ׳ 26(

מונע  אמינו,  וחומצות  פולית  בחומצה  עשיר  על,  כרוב 

סחרחורות, נשירת שיער וחולשה כללית, אנטי דלקתי, 

רמת  איזון  כולסטרול,  בהפחתת  מסייע  סרטני,  אנטי 

סוכר בדם וחיזוק מערכת החיסון. 

אבקה: 200 גר׳

קייל

מוצר משלים:

 פורמלת ירוקים

)עמ׳ 8(

רכיבים: עשב חיטה, עשב שעורה ואבקת אננס

חילוף  את  ומזרזת  עיכול  באנזימי  עשירה  פורמולה 

ניקוי  נפוחה,  ובטן  גזים  לעצירות,  מסייעת  החומרים, 

לאחר  הגוף  וריפוי  שיקום  קנדידה,  אנמיה,  רעלים, 

טראומה, פוריות, מעניקה אנרגיה וחיוניות.

אבקה: 200 גר׳

מיקס ירוק 
אננסי

מוצר משלים:

אבקת לימון )עמ׳ 25(
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רכיבים: עשב חיטה, עשב שעורה, אצת קלפ, קייל

עשירה בנוגדי חימצון, כלורופיל וברזל, מעניקה אנרגיה 

ומסייעת לשיקום וחידוש הגוף, התאים והרקמות, ניקוי 

קנדידה,  והשרירים,  העצמות  ובניית  חיזוק  רעלים, 

פוריות, מניעת דלקות, מחלות חורף, התקררות ושפעת.

אבקה: 200 גר׳

מעניקה  התזונה,  מרכיבי  בכל  עשירה  על  פורמולת 

אנרגיה ומנקה את הגוף מרעלים.

פירוט נוסף בעמ׳ 4 )בקטגוריית ה״נבחרת המנצחת״(

אבקה: 210 גר, 450 גר׳, 900 גר׳ | כמוסות: 200 יח׳

פורמולת 
ירוקים

פורמולה 
משולבת

מוצר משלים:

 פורמולה משולבת

)עמ׳ 4(

מוצר משלים:

אצה מיקס )עמ׳ 8(

רכיבים: אצות ספירולינה, כלורלה וקלפ

וחלבון,  בכלורופיל  עשירה  ויטמין  מולטי  פורמולת 

מסייעת לאיזון בלוטת התריס, טיפול באלרגיה, הצטננות 

ושפעת, בעיות נשימה, שיעול, התקררות וחיזוק כללי.

כמוסות: 200 יח׳

אצה מיקס

מוצר משלים:

 פורמולת

פירות יער )עמ׳ 23(
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צרכים  עבור  שפותחו  לייף״  פול  ״ספירולינה  של  ייחודיות  פורמולות 
מרפא  צמחי  ושולבו  רבה  מחשבה  הושקעה  פורמולה  בכל  יחודיים, 
איכותיים המתאימים ביותר בכדי לתת תוצאות מעולות ולהגיש לכם 

מוצר מצויין שיהיה לתועלת רבה.

 מוצרים
יעודיים

רכיבים: בקופה, שורש מאקה, פטריית ריישי

פורמולת צמחי מרפא המיועדת לתפקוד מקסימלי של 

המוח, בהירות מחשבתית, שיפור זיכרון, חדות, ערנות, 

נפשית  וסיבולת  כוח  מעניקה  וריכוז,  קשב  מיקוד, 

להתמודדות עם טראומות, מצבי לחץ וסטרס. מתאימה 

למבוגרים, סטודנטים, תלמידים ומורים.

כמוסות: 90 יח׳

בקופה 
פלוס 2

מוצר משלים:

שמן המפ )עמ׳ 27(

ומשמשת  הולריאנה  מצמח  המופקת  טבעית  תמצית 

שינה,   בהפרעות  המטפלת  טבעית  הרגעה״  כ״תרופת 

קשיי הרדמות, התעוררויות מרובות, חוסר מנוחה, חוסר 

שקט, מצבי רוח ועצבנות.

מיצוי נוזלי: 50 מ״ל | כמוסות: 60 יח׳

ולריאן

מוצר משלים:

פיסלייף )עמ׳ 3(

רכיבים: מיצוי קפה ירוק, גרסיניה קמבוג׳יה

במשקל,  לירידה  המסייעים  על  מזונות   2 של  פורמולה 

השומן  ייצור  עיכוב  שומנים,  התיאבון, שריפת  הפחתת 

בגוף, האצת קצב פעילות המעיים וחילוף החומרים.

כמוסות: 120 יח׳

חיש קל

מוצר משלים:

 תרסיס קלי קלות

)עמ׳ 10(
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רכיבים: מאקי ברי, בלו ברי, גוארנה, אל ארגינין

פורמולת על המשלבת פירות יער וחומצת אמינו ומותאמת 

ההשגים  שיפור  האנרגיה,  רמת  להעלאת  לספורטאים 

האמינו  חומצת  עם  השילוב  השרירים.  ובניית  הגופניים 

ומצמצם  שריר  ומסת  עצם  מסת  על  שומר  ארגינין  אל 

את מסת השומן בגוף, הארגינין מעודדת הפרשת הורמון 

גדילה, מגבירה את זרימת הדם  ומזרימה את החמצן בגוף.

אבקה: 200 גר׳

ספורטיברי

מוצר משלים:

 גוארנה אולטימה

)עמ׳ 24(

רכיבים: אסטרגולוס, ליקוריץ, אלביציה, מנטה ועוד

פורמולה טבעית ללא ניקוטין, המיועדת לתמיכה בתהליך 

הגמילה,  סימני  על  להקלה  מסייעת  העישון,  הפסקת 

מפחיתה רצון והשתוקקות לסיגריות, מרגיעה ומזרימה 

אנרגיה מחממת לבית החזה כפיצוי על הצורך בעישון. 

מיצוי נוזלי: 20 מ״ל

ניקוטל

מוצר משלים:

 פורמולה משולבת

)עמ׳ 4(

רכיבים: סרפד, שמן קוקוס, קונג׳אק, קפה ירוק, שומר

פורמולה בתרסיס המסייעת לירידה במשקל, שמירה על 

לשימוש  ופשוט  קל  התרסיס  שובע.  ותחושת  ההישגים 

שריפת  החומרים,  חילוף  להאצת  ארוחה,  כל  לפני 

השומנים ויצירת תחושת שובע.

תרסיס: 100 מ״ל

קלי קלות

מוצר משלים:

ספירולינה )עמ׳ 5(

רכיבים: ג׳ינסנג, ג׳מנמה, חומצות אמינו, גאבא, B12 ועודאמינודי

קומפלקס חומצות אמינו וויטמינים, מתאים לספורטאים, 

ירידה במשקל והרזיה, הורדת סוכר, כולסטרול, נמרצות 

ואנרגיה, כוח גברא, הרגעת המערכת העיצבית במצבים 

של חרדה, דיכאון ועוד. 

מיצוי נוזלי: 50 מ״ל

מוצר משלים:

ספורטיברי )עמ׳ 10(
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רכיבים: קוהוש שחור, אנמרנה, רהמניה, אנג׳ליקה ועוד 

פורמולת צמחים סיניים להקלה על תופעות גיל המעבר 

והגיל השלישי כגון: גלי חום והזעת יתר, חרדה, אי שקט, 

יובש  מוגבר,  דופק  שינה,  נדודי  תשישות,  רוח,  מצבי 

חוסר  ראש,  כאבי  סחרחורות,  שיער,  נשירת  בריריות, 

חשק מיני, ירידה בזיכרון, כאבי פרקים ועליה במשקל.

מיצוי נוזלי: 250 מ״ל

פרו אייג׳

מוצר משלים:

שורש מאקה )עמ׳ 14(

רכיבים: קלציום קרבונט ועוד

טבליות לעיסה בטעם ענבים המיועדות למניעה וטיפול 

הקיבה  את  מביא  מכילה  שהפורמולה  הסידן  בצרבות. 

למצב בסיסי ומנטרל את חומציות הקיבה. מצוין לנשים 

הסובלות מצרבות בזמן ההריון. 

טבליות לעיסה: 90 יח׳

צרבלסטופ

מוצר משלים:

אבקת לימון )עמ׳ 25(

רכיבים: רהמניה, קורנוס פירות, אטד סיני, שכיזנדרה ועודלילה יבש

פורמולת צמחי מרפא סיניים המיועדת למניעת הרטבות 

לילה ודליפות שתן. מתאימה לילדים ומבוגרים הסובלים 

מרובה  התעוררות  מחיתולים,  גמילה  לילה,  מהרטבות 

ויסתי  לשירותים בלילה, בעיות שפיכה מוקדמת, דימום 

מוגבר, חיזוק רצפת האגן, השרירים הטבעתיים והסוגרים 

התחתונים, חיזוק הכליות, הכבד ושלפוחית השתן. 

מיצוי נוזלי: 250 מ״ל

מוצר משלים:

שכיזנדרה וגדילן 

)עמ׳ 16(

תמצית טבעית המסייעת לחוסר איזון הורמונלי, בעיות 

פריון, כאבי מחזור, דימום לא סדיר או מוגבר ותסמיני 

קדם ווסת כגון: כאבי בטן, עצבנות יתר, דיכאון ותאבון 

מוגבר. הצמח אינו מכיל הורמונים.

מיצוי נוזלי: 100 מ״ל

מוצר משלים:

זעפרן )עמ׳ 13(

 שיח אברהם

ואנג׳ליקה
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רכיבים: ג׳ינסנג קוריאני, פאוניה, אסטרגולוס, ועוד 

ונפשי  גופני  לחיזוק  המיועדת  סיניים  צמחים  פורמולת 

הלידה.  לאחר  הראשונה  ובשנה  הריון  לקראת  כהכנה 

אנמיה,  הרוח,  מצב  לשיפור  מסייעת  אנרגיה,  מעניקה 

כאבים,  שיכוך  אם,  חלב  ייצור  הגברת  סחרחורות, 

דימומים  הטבעי,  לגודלם  לחזור  ולרחם  לבטן  מסייעת 

פיסורות,  טחורים,  עיכול,  בעיות  עצירות,  וסתיים,  בין 

דליפות שתן, חיזוק רצפת האגן, יובש בריריות, בשיער 

ובעור ונשירת שיער.

מיצוי נוזלי: 250 מ״ל

סופר אמא

מוצר משלים:

פורמולה משולבת

)עמ׳ 4(

של  והרגעה  נשלטים  בלתי  פחדים  בחרדות,  לטיפול 

מערכת העצבים המרכזית.

פירוט נוסף בעמ׳ 4 )בקטגוריית ה״נבחרת המנצחת״(

כמוסות: 60 יח׳

גאבא פרו

מוצר משלים:

שורש מאקה )עמ׳ 14(

פחדים  מתחים,  נפשי,  שקט  חוסר  להרגעה,  פורמולה 

והפרעות בשינה.

פירוט נוסף בעמ׳ 3 )בקטגוריית ה״נבחרת המנצחת״(

מיצוי נוזלי: 50 מ״ל

פיסלייף

מוצר משלים:

ולריאן )עמ׳ 9(

פורמולה יעילה להפרעות קשב וריכוז, היפראקטיביות 

וחוסר סדר ואירגון.

פירוט נוסף בעמ׳ 4 )בקטגוריית ה״נבחרת המנצחת״(

מיצוי נוזלי: 250 מ״ל

פיקוס 8

מוצר משלים:

בקופה פלוס 2

)עמ׳ 9(
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פורמולה מצמח הזעפרן הנחשב ל״סם האהבה״ ומיועד 

ושיפור  פוריות  מינית,  עוררות  המיני,  האון  להגברת 

שינה,  נדודי  ודכדוך,  דיכאון  במצבי  יעיל  הרוח.  מצב 

שיכוך כאבי מחזור, ווסת שאינה סדירה, איזון הורמונלי, 

בשימוש יום יומי מסייע לטיפול באקנה ופיגמנטציה. 

מיצוי נוזלי: 50 מ״ל

זעפרן

מוצר משלים:

אשווגנדה )עמ׳ 14(

ביכולות  ידועה  העץ,  משרף  מופקת  )לבונה(  בוסווליה 

פרקים  דלקות  על  המדהימה  ובהשפעתה  שלה  החיטוי 

בעיות  קוליטיס,  בקרוהן,  מטפלת  הבוסווליה  ומפרקים. 

שיפור  ושרירים,  שלד  גב,  בעיות  בירכיים,  כאבי  מעיים, 

משקמת  נשימה,  ודרכי  ריאות  מחזקת  התנועה,  טווחי 

רקמות פגועות, שומרת על זרימת הדם וגמישות כלי הדם.

אבקה: 100 גר׳, 300 גר׳ | כמוסות: 60 יח׳ )+ מורינגה(

בוסווליה

מוצר משלים:

מורינגה )עמ׳ 6(

רכיבים: גן מאו לינג, סמבוק שחור, אסטרגולוס, ועוד

במחלות  וטיפול  למניעה  אקטיבית  סינית  פורמולה 

חום  גרון,  כאבי  שפעת,  התקררות,  ליחה,  צינון,  חורף, 

הקשורים  שונים  זיהומים  שיעול,  שרירים,  כאבי  גבוה, 

למערכת הנשימה, דלקות בדרכי השתן, אנטי ויראלית, 

ניתן להרגיש את השינוי והשיפור כבר מהיום הראשון! 

מיצוי נוזלי: 100 מ״ל

גן מאו לינג

מוצר משלים:

פרופוליס )עמ׳ 18(

לתחושת רוגע, שלווה, נינוחות בגוף ובנפש ושינה טובה. 

המרכזית,  העצבים  מערכת  על  ומשפיע  תומך  השמן 

משכך כאבים, כאבי ראש, חרדות ופחדים בלילה, נדודי 

שינה, כאבי מחזור והיפראקטיביות. מצויין לילדים

בקבוק: 100 מ״ל

שמן זרעי 
פסיפלורה

מוצר משלים:

פיסלייף )עמ׳ 3(
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המערבית,  בחברה  לנו  הנחוצים  על  מזונות  הם  האדפטוגנים  קבוצת 
הם  ומאזנים.  מרגיעים  שני  ומצד  כוח  ונותנים  מעוררים  אחד  מצד 
פחדים,  עומס,  מתמשכים,  לחץ  מצבי  עם  להתמודד  לגוף  מאפשרים 
יומיומית  צריכה  ונפשית.  פיזית  סיבולת  ומעניקים  וסטרס  טראומות 
של אדפטוגנים תאפשר לכם להתמודד עם השיגרה והעומס בצורה הכי 

טובה, יעילה ובריאה.

שורש ייחודי המגיע מפרו ומעניק סיבולת להתמודדות 

פיזיים  כוחות  לצד  זמן  לאורך  ולחץ  סטרס  מצבי  עם 

גיל המעבר,  ואנרגיה, מסייע לאיזון הורמונלי, תופעות 

אין אונות, מחזור לא סדיר, כאבי מחזור, פוריות )גברים 

ונשים(, שיפור תפקוד מיני ועוררות מינית, התמודדות 

עם דיכאון וחרדות, טיפול ומניעת סרטן ואיזון פעילות 

אמינו,  חומצות  בחלבון,  עשיר  השורש  התריס.  בלוטת 

סיבים תזונתיים, ויטמינים ומינרלים מכל הסוגים. 

| יח׳   200 כמוסות:   | קילו  גר׳,   500 גר׳,   300  אבקה: 

מיצוי נוזלי: 100 מ״ל

שורש 
מאקה

מוצר משלים:

אשווגנדה )עמ׳ 14(

 אדפטוגנים
מאזנים

שורש מרפא הודי המסייע לעמוד במצבי לחץ ולהתמודד 

מעניק  דם,  מחזק  הוא  לכך  בנוסף  ודיכאון,  חרדה  עם 

אנטי  שקט,  וחוסר  שינה  נדודי  אנמיה,  מונע  אנרגיה, 

דלקתי, מטפל בטרשת נפוצה, כאבי מחזור, חוסר איזון 

הורמונאלי, משפר פוריות, מחזק את הרחם ונוזל הזרע, 

מעורר מינית ונותן כוחות נפש וגוף של חיות ובריאות.

כמוסות: 90 יח׳

אשווגנדה

מוצר משלים:

גאבא פרו )עמ׳ 4(



- 15 -

רכיבים: פטריות ריישי, שיטאקי וקורדיספס 

שילוב נפלא של 3 סוגי פטריות מרפא המעניקות אנרגיה 

לחיזוק  מסייעות  הפטריות  החיים.  תוחלת  והארכת 

מנטאלי ופיזי, הגברת סיבולת הגוף למצבי סטרס, שיפור 

ההישגים הספורטיביים, סיבולת לב ריאה, ניצול החמצן 

בגוף יחד עם שינה טובה ורצופה, בהירות מחשבה ויכולת 

ריכוז גבוהה. הפורמולה מסייעת לטיפול בדלקות פרקים, 

חיזוק  המיני,  החשק  שיפור  ויראלים,  וזיהומים  הרפס 

כללי, אנטי אייג׳ינג ומניעת סרטן. הפטריות בעלות עושר 

.D-ו B ,A תזונתי נדיר כולל הויטמינים החיוניים

כמוסות: 90 יח׳

תערובת 
סופר 

פטריות

מוצר משלים:

קומפלקס מינרלי

)עמ׳ 20(

סירופ המופק מתותי הגוג׳י ברי, עשיר בנוגדי חימצון, 

החיסון,  מערכת  לחיזוק  חיוניים  ומינרלים  ויטמינים 

ותהליכי  הזדקנות  מניעת  אייג׳ינג,  אנטי  ברזל,  חוסר 

בלות. הסירופ מלחלח ומונע יובשים בריריות, באיזורים 

לאנשים  מומלץ  ובעיניים.  בעור  בשיער,  האינטימיים, 

שעובדים מול מחשב. לגברים, מעניק חיזוק לתנועתיות 

שילדים  מתקתק  סירופ  בפוריות.  וסיוע  הזרע  נוזל 

אוהבים.

מיצוי נוזלי: 250 מ״ל

 סירופ

גוג׳י ברי

מוצר משלים:

תותי גולדן ברי

)עמ׳ 24(

רכיבים: מאקה, ג׳ינסנג קוריאני, אשווגנדה, גוארנה 

4 צמחי מרפא אדפטוגנים היוצרים שילוב ייחודי המחזק 

המעניקה  וממריצה  מעוררת  פורמולה  כאחד.  ומרגיע 

אנרגיה וכוחות, מחזקת את הדם ואנרגיית החיים )צ׳י(, 

הורמונלית,  מאזנת  מינית,  ועוררות  פוריות  מגבירה 

תזונתיים  ומרכיבים  בנוטריינטים  הגוף  את  מעשירה 

חיוניים, מרגיעה ומעניקה שלווה וחוסן נפשי.

כמוסות: 60 יח׳

4 ג׳ינסנגים

מוצר משלים:

אמינודי )עמ׳ 10(
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פורמולת צמחי מרפא מופלאים לבעיות נשימה עליונות 

שיעול  באסטמה,  וטיפול  ריאות  חיזוק  ותחתונות, 

וסטרידו. שילוב אנטי דלקתי חזק המטפל בדלקות מכל 

וקיבה, אולקוס,  כולל פרקים, שלפוחית השתן  הסוגים 

זיהומיות,  מחלות  פטרייתים,  זיהומים  הרפס,  כיבים, 

אלרגיות, התקרחות, הורדת כולסטרול וטריגליצרידים, 

כאבי מחזור, בצקות, אנטי סרטני.

כמוסות: 90 יח׳

צמח מרפא נוגד חימצון מהחזקים בטבע, הוכח במחקרים 

וסוכר. טריגליצרידים  כולסטרול,  בהורדת  כיעיל  רבים 

מסייע לאולקוס, כיבים, דלקות, אלרגיות מכל הסוגים, 

בעיות  לב,  מחלות  מחודשת,  שיער  צמיחת  התקרחות, 

כבד ומחלות זיהומיות, אסטמה ובעיות נשימה, ברונכיט, 

חיזוק  חוגרת,  שלבקת  כרונית,  נזלת  ליחה,  שיעולים, 

מערכת החיסון, בלוטת היותרת והאדרנל, תופעות גיל 

המעבר ומניעת סרטן. 

* מיצוי הליקוריץ שלנו אינו מסוכן לבעלי לחץ דם גבוה.

מיצוי נוזלי: 50 מ"ל

פורטה 
פלוס

מיצוי 
ליקוריץ

מוצר משלים:

ספירולינה )עמ׳ 5(

מוצר משלים:

 פורמולה משולבת

)עמ׳ 4(

לב,  הפנימיים:  האיברים  לחיזוק  מרפא  צמחי  פורמולת 

נשימה,  ובעיות  לשיעול  מסייעת  ריאות,  טחול,  כליות, 

והמרה, שיקום הכבד,  אסטמה, סילוק אבנים מהכליות 

און  מינית,  פוריות, עוררות  אנזימי כבד, שיפור  הורדת 

גברי ומניעת יובש בריריות. הפורמולה מעניקה אנרגיה 

דיכאון  וגם מרגיעה, מסייעת להתמודדות עם  וחיוניות 

סרטנית  אנטי  יתר,  הזעת  מונעת  שינה,  נדודי  וחרדה, 

)ניתן לשלב עם טיפול כימי(, משפרת עיכול, פרוסטטה 

מוגדלת ובריחת שתן. 

כמוסות: 60 יח׳ | מיצוי נוזלי: 250 מ״ל

שכיזנדרה 
וגדילן

מוצר משלים:

שמן זרעי גדילן

)עמ׳ 28(



- 17 -

סדרת מוצרי עזרה ראשונה טבעית שצריכה להיות בכל בית. מזונות על 
מרפאים המחזקים את מערכת החיסון, מונעים מחלות, אנטי דלקתיים, 
לגוף  המסייעים  ויראלים  ואנטי  בקטריאלים  אנטי  פטרייתיים,  אנטי 

להגן על עצמו בפני חיידקים ווירוסים.

 עזרה
ראשונה

לספיגה  פיפרין  בשילוב  כורכומין   95% של  פעיל  מיצוי 

מלאה. אנטי אוקסידנט, אנטי סרטני, אנטי דלקתי, מחזק 

את מערכת החיסון, מספק לגוף הגנה מפני מחלות כמו: 

כבד,  בעיות  עורקים,  טרשת  דלקות,  התקררות,  שפעת, 

זיהומים, בעיות נשימה, פיברומיאלגיה, אקנה  כיס מרה, 

ופצעי גיל ההתבגרות.

מיצוי נוזלי: 50 מ״ל | כמוסות: 60 יח׳

כורכומין 
פלוס

מוצר משלים:

בוסווליה )עמ׳ 13(

העלים של עץ הזית מכילים רכיבים פעילים השומרים על 

גופינו מפני מזיקים. הם אנטי ויראלים, אנטי חיידקיים, 

צינון,  בשפעת,  ומטפלים  מונעים  פטרייתיים,  אנטי 

בדם,  וכולסטרול  שומנים  עורקים,  טרשת  גרון,  דלקת 

איזון סוכר, הורדת לחץ דם, שיקום הכבד, אבנים במרה, 

אלרגיה,  קנדידה,  כרוניות,  מעיים  ודלקות  קוליטיס 

הרפס, אוסטאופורוזיס ומניעת סרטן.

מיצוי נוזלי: 50 מ״ל

 תמצית

עלי זית

מוצר משלים:

שמן זרעי רימון

)עמ׳ 28(
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מספק הגנה לגוף מפני פולשים המחלישים את מערכת 

עמידות  פיתחו  שכבר  חיידקים  נגד  יעיל  החיסון, 

העור,  תאי  את  מחדש  דלקתי,  אנטי  לאנטיביוטיקה, 

גרון  דלקת  שיעול,  חורף,  מחלות  מונע  כאב,  משכך 

ואוזניים, דלקות שלפוחית השתן, מעיים וכיבים, בעיות 

עור, כוויות, מסייע בשיקום לאחר ניתוח.

מיצוי נוזלי: 50 מ״ל

פרופוליס

מוצר משלים:

גן מאו לינג )עמ׳ 13(

אנטי  הוא  הטבעית״,  ״האנטיביוטיקה  מכונה  השמן 

פטרייתיים,  זיהומים  מחטא  דלקתי,  אנטי  בקטריאלי, 

מסייע לסינוסיטיס, שיעול, נזלת וליחה, שפעת, הורדת 

חום, קנדידה, תולעי מעיים, בעיות עיכול וטיפול בחיידק 

ההליקובקטר הפילורי. 

בקבוק: 30 מ״ל

שמן אורגנו

מוצר משלים:

פרוביוטיקה )עמ׳ 19(

תמצית מעולה לחיזוק וחיטוי. אנטי בקטריאלית, אנטי 

פטרייתית, מחטאת זיהומים במע׳ העיכול, קלקול קיבה, 

גזים, בטן נפוחה, טפילים, הליקובקטר פילורי, פטריות 

בנרתיק, בכפות הרגליים, בחלל הפה והחניכיים.

מיצוי נוזלי: 100 מ״ל

תמצית זרעי 
אשכולית

מוצר משלים:

שמן אורגנו )עמ׳ 18(

מזון על המופק משאריות האבקנים שאוספות הדבורים.  

ויראלי,  אנטי  חיידקי,  אנטי  החיסון,  מחזק את מערכת 

מונע ומטפל באלרגיה, עשיר במרכיבים תזונתיים מכל 

הסוגים כולל חומצה פולית, מספק אנרגיה זמינה ומעניק 

חוסן וחוזק לגוף. מסייע בשיקום תאים, רקמות והחלמת 

שרירים לאחר פציעה, ניתוח או טראומה.

גרגירים: 300 גר׳, 600 גר׳

פולן

מוצר משלים:

זרעי צ׳יה )עמ׳ 21(
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היום  שלנו  המזון  והמוח.  הגוף  ופעילות  לתפקוד  חיוניים  הויטמינים 
מה שגורם  תקין  לנו לתפקוד  הדרושים  במרכיבים  וחסר  ריק מתזונה 
את  ולשלב  להקפיד  חשוב  רבות.  ומחלות  החיסון  מערכת  להיחלשות 
בכדי  הקבוע  התזונה  ובתפריט  יומית  היום  המזון  בצריכת  הויטמינים 

לשמור על נפש בריאה בגוף בריא.

 קומפלקס
ויטמינים ותוספים

זנים  מ-10  פרוביוטים  חיידקים  ביליון   25 של  תערובת 

שונים. חיידקים פרוביוטים ידידותיים מסייעים לעיכול 

ולפירוק המזון במעי, תיפקוד גוף תקין, מניעת זיהומים, 

החיסון  מערכת  חיזוק  קנדידה,  בקטריות,  פטריות, 

למי שלוקח  מומלץ  העיכול.  ותפקוד תקין של מערכת 

אנטיביוטיקה.

כמוסות: 60 יח׳ )פרווה(

פרוביוטיקה

מוצר משלים:

תמצית זרעי 

אשכולית )עמ׳ 18(

רכיבים: D ,B12 ,B5 ,B3 ,B2 ,B1, חומצה פולית 

המח  פעילות  התקין,  הגוף  לתפקוד  חיוני   B ויטמין 

הרקמות  התאים,  בניית  העצבים,  מערכת  התקינה, 

חילוף  הנפש,  בריאות  על  משפיע  בגוף.  והחלבונים 

יצירת  העור,  בריאות  הכבד,  על  שמירה  תקין,  חומרים 

האנרגיה בגוף ומניעת נשירת השיער.

מומלץ לצמחונים וטבעונים.

כמוסות: 60 יח׳

B קומפלקס

מוצר משלים:

פורמולת ירוקים

)עמ׳ 8(
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ויטמין C נקרא גם חומצה אסקורבית והוא ויטמין חשוב 

משפר  בגוף.  והרקמות  החיסון  מערכת  חיזוק  עבור 

לחוזק  חיוני  חזק,  נוגד חמצון  בגוף,  את ספיגת הברזל 

האדומות,  הדם  כדוריות  הרכב  על  ואחראי  העצמות 

מסייע בסילוק רעלים ומתכות כבדות מהגוף.

פורמולת אקסטרה VIT שלנו, מעניקה ויטמין C טבעי 

בטבליות מציצה בטעם תות המספקות לגוף את החיזוק 

הדרוש לו.

טבליות מציצה: 90 יח׳

יצירת  גדילה, פעולת העצבים,  B12 אחראי על  ויטמין 

והחלבונים  הגנטי  החומר  בניית  אדומות,  דם  כדוריות 

בגוף. מחסור בויטמין זה, עלול לגרום לחולשה ועייפות, 

תיאבון.  וחוסר  שיער  נשירת  חיוורון,  דופק, סחרחורת, 

של  וחיונית  משמעותית  תוספת  מעניקה  הפורמולה 

ובתוספת  ענבים  בטעם  מציצה  בטבליות   B12 ויטמין 

אבקת סלק טבעית הנספגות בקלות ומספקות לגוף את 

החיזוק הדרוש לו.

טבליות מציצה: 90 יח׳

B12 מגה

אקסטרה   
VIT C

מוצר משלים:

קומפלקס B )עמ׳ 19(

מוצר משלים:

פרופוליס )עמ׳ 18(

D3 רכיבים: סידן, מגנזיום, אבץ, ויטמין

לתפקוד  החיוניים  מינרלים  של  ומדהים  ייחודי  שילוב 

העצמות,  בניית  החיסון,  מערכת  חיזוק  התקין,  הגוף 

גמישות  הנשימה,  מערכת  חיזוק  השרירים,  הרפיית 

ושיפור  דלקות  מניעת  השרירים,  תפקוד  העורקים, 

הבריאות הכללית.

כמוסות: 120 יח׳

קומפלקס 
מינרלי

מוצר משלים:

זרעי צ׳יה )עמ׳ 21(
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זרעי הצ׳יה עשירים בחלבון, ברזל, סידן, מגנזיום, סיבים 

המסייעים  אוקסידנטים  אנטי  הם   ,3 אומגה  תזונתיים, 

ואנמיה.  במשקל  ירידה  חומרים,  חילוף  תקין,  לעיכול 

ואילו  מוזלי  דייסה  לשייק,  להוסיף  ניתן  הזרעים  את 

לתוך  או  לפה  ישירות  לטפטף  ניתן  הנוזלי  המיצוי  את 

כוס משקה על מנת לספק לגופינו את העושר התזונתי 

הדרוש לו. 

אריזה: 300 גר׳, קילו | מיצוי נוזלי: 50 מ״ל

זרעי צ׳יה

מוצר משלים:

 פורמולת פירות יער

)עמ׳ 23(

המתגבר״  הנעורים  ״מעיין  המכונה  חלבון  הוא  הקולגן 

ומחזיר לנו גמישות ואלסטיות לגוף, לפנים ולשיער.

פירוט נוסף בעמ׳ 4 )בקטגוריית ה״נבחרת המנצחת״(

אבקה: 350 גר׳ | קפליות: 200 יח׳

קולגן טהור

וחיוניים  עוצמתיים  חימצון  נוגדי   2 של  חדשני  שילוב 

מניעה  העצמות,  בניית  הלב,  בריאות  הגוף,  לתפקוד 

וטיפול בדלקות וזיהומים, ייצור האנרגיה בגוף, הורדת 

אינזים  מייצר  אינו  הגוף   35 גיל  אחרי  וסוכר.  דם  לחץ 

Q10 ולכן מומלץ ליטול את התוסף, כמו כן מומלץ למי 

שלוקח סטאטינים.

כמוסות: 60 יח׳

מורינגה + 
Q10

מוצר משלים:

מיצוי ספירולינה 

)עמ׳ 5(

חלבון טבעוני, איכותי ועשיר בחומצות אמינו החיוניות  

לבניית מסת השריר, התאים, הרקמות והפקת אנרגיה. 

פירוט נוסף בעמ׳ 4 )בקטגוריית ה״נבחרת המנצחת״(

אבקה: 1.2 גר׳ )2 אריזות של 600 גר׳ כל אחת(

חלבון אפונה

מוצר משלים:
פורמולה משולבת 

)עמ׳ 4(

מוצר משלים:

שמן זרעי רימון 

)עמ׳ 28(
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בהם  יש  בריאים!  וגם  טעימים  גם  הטבע,  מן  מתנה  הם  יער  פירות 
ההזדקנות  תהליכי  את  המאטים  אוקסידנטים  אנטי  של  גבוה  ריכוז 
ושומרים על מעיין הנעורים, הם עשירים בויטמינים ומינרלים ובפרט 
בברזל וויטמיני B למניעה וטיפול באנמיה, מסייעים לבעיות במערכת 
את  ומחזקים  אנרגיה  לו  מעניקים  מרעלים,  הגוף  את  מנקים  העיכול, 

החוסן והאיזון הכללי.

 פירות יער
מעוררים

לחיזוק  בפיגמנטים  עשיר  מברזיל,  מגיע  האסאי  פרי 

הבריאות הכללית בעיקר באנתוציאנין המסייע לסובלים 

מבעיות לב ורמת כולסטרול גבוהה, עשיר בנוגדי חימצון 

סיבים  סרטניים,  תאים  המדכאת  אלגית  חומצה  בניהם 

 E וויטמין  תזונתיים לשיפור תהליכי עיכול, אומגה 6,9 

למראה עור צעיר, ממריץ ומעניק אנרגיה, מסייע לניקוי 

דלקתי  אנטי  צרבות,  והרפיית שרירים,  הרגעה  רעלים, 

ומעכב תהליכי הזדקנות.  

אבקה: 300 גר׳, 600 גר׳

אסאי

מוצר משלים:

פורמולת פירות יער 

)עמ׳ 23(

המאקי ברי מגיע מצ׳ילה, עשיר בויטמינים ובאנטוציאנינים 

אולטרה  קרינה  מפני  להגנה  המסייעים  חימצון  נוגדי 

ועיכוב  לדלקת  המתפתחות  ניווניות  מחלות  סגולית, 

תאים סרטניים בעיקר במעי הגס, מסייע לאנטי אייג׳ינג, 

גרון,  כאבי  רעלים,  ניקוי  במשקל,  ירידה  תאבון,  דיכוי 

גמישות  לב,  ושילשולים, מחלות  רכה  קיבה  קיבה,  כיב 

העורקים וכלי הדם והפרעות קשב וריכוז.

אבקה: 100 גר׳, 300 גר׳

מאקי ברי

מוצר משלים:

שמן זרעי רימון

)עמ׳ 28(



- 23 -

כמות  מכילות  מאסיה,  מגיעות  ברי  הבלו  אוכמניות 

גדולה של סיבים תזונתיים, משפרות את העיכול וחילוף 

ידידותיים  חיידקים  של  שגשוג  מעודדות  החומרים, 

הדם  כלי  את  מחזקות  שובע,  תחושת  משרות  במעיים, 

סרטן  במניעת  מסייעות  דם,  כלי  במחלות  ומטפלות 

המעי הגס והורדת רמת הסוכר והכולסטרול בדם. 

אבקה: 200 גר׳

4U בלו ברי

מוצר משלים:

 אבקת אננס

)עמ׳ 26(

הארוניה ברי מגיעה מאמריקה, היא אנטי סרטנית ואנטי 

השתן,  בשלפוחית  לדלקות  בעיקר  ומסייעת  דלקתית 

עשירה בויטמין C ונוגדי חימצון, מעניקה אנרגיה, מגנה 

ומחלות,  התקררות  מונעת  עישון,  ניזקי  מפני  הלב  על 

אנמיה ולחץ דם גבוה.

אבקה: 100 גר׳, 300 גר׳

ארוניה ברי

מוצר משלים:

מיקס פרי )עמ׳ 26(

רכיבים באבקה: אסאי, מאקי ברי, ארוניה ברי, רימונים, 

מאקה 

C רכיבים בכמוסות: אסאי, מאקי ברי, בלו ברי, ויטמין

ויוצרת  יער  פירות  בתוכה  המשלבת  ייחודית  פורמולה 

חמצון,  נוגדי  מינרלים,  ויטמינים,  של  מנצח  קומפלקס 

אלרגנים  אנטי  סרטן,  נוגדי  דלקת,  נוגדי  מרכיבים 

ומחזקי מערכת החיסון לשיפור התפקוד הכללי, עיכוב 

שיפור  אנרגיה,  רעלים,  ניקוי  בגוף,  הזדקנות  תהליכי 

העיכול ותזונה מושלמת למבוגרים וילדים.

אבקה: 300 גר׳, 600 גר׳ | כמוסות: 200 יח׳

פורמולת 
פירות יער

מוצר משלים:

קייל )עמ׳ 7(
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תותי הגולדן ברי גדלים בפרו, הם עשירים בברזל, סיבים 

מעניקים  חמצון,  ונוגדי  חלבון   ,C ויטמין  תזונתיים, 

של  טובה  וספיגה  העיכול  לשיפור  מסייעים  אנרגיה, 

חיזוק  ונשים,  לגברים  פוריות  במעיים,  התזונה  מרכיבי 

כלי הדם, זרימת הדם וטרשת עורקים. מרגיעים ומאזנים 

חיידקים,  אנטי  סרטניים,  אנטי  וחרדה,  דיכאון  לחצים, 

קטארקט  הראיה,  לשיפור  תורמים  דלקתיים,  אנטי 

ובריאות העין.

אריזה: 250 גר׳, 500 גר׳, קילו

 תותי

גולדן ברי

מוצר משלים:

שבבי ספירולינה

)עמ׳ 5(

תותי הגוג׳י ברי גדלים באסיה ומכילים כמות רבה של 

 C בויטמין  עשירים  חמצון,  ונוגדי  תזונתיים  מרכיבים 

הראיה,  את  המשפר  בזאקסנטין  עשירים   ,B ובויטמיני 

מגנים על הכבד, משפרים את הפוריות ואת איכות הזרע, 

מרגיעים  והכליות,  הכבד  הדם,  את  ומנקים  מחזקים 

רמת  בהורדת  מסייעים  הזיכרון,  את  ומחדדים  שיעול 

סוכר וכולסטרול.

אריזה: 250 גר׳, 500 גר׳, קילו

 תותי

גוג׳י ברי

מוצר משלים:

שורש מאקה

)עמ׳ 14(

מוצר משלים:

אמינודי )עמ׳ 10(

ומעולה  מעוררת  מברזיל,  אנרגיה  פצצת  היא  הגוארנה 

רק  קפאין  כמו  שהוא  גוארנין  מכילה  לספורטאים, 

נפילת  ללא  זמן  לאורך  מעמד  ומחזיק  לאט  שמתפרק 

אנרגיה. ממריצה את הדם לתאים ולמוח, משפרת חדות, 

סיבולת, תחושת שובע ואין אונות.

כמוסות: 60 יח׳

גוארנה 
אולטימה
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ע״י  לנו.  נגישים  הם  תמיד  לא  אך  בריאים,  מזונות  מעניק  הטבע 
טכניקה ייחודית של ייבוש בהקפאה אנו מפיקים אבקות פרי מפירות 
טבעיים השומרות על כל הערכים התזונתיים של הפרי עצמו. בקלות 
רבה תוכלו להוסיף כפית אבקת פרי טעימה ומלאה בתזונה ולהעשיר 

את כוס המים או השייק שלכם. מעולה לילדים.

 אבקות פרי
טבעיות

מוצר משלים:

קולגן )עמ׳ 3(

רמת  את  מאזן  עיכול,  תהליכי  כמשפר  ידוע  הלימון 

גיהוקים  גזים,  צרבות,  על  מקל  בקיבה,  החומציות 

בדרכי  דלקות  רעלים,  לניקוי  מסייע  בבטן,  ונפיחות 

השתן, שימור עור בריא וצעיר והבהרת כתמי פיגמנטציה.

אבקה: 300 גר׳

אבקת 
לימון

גליקמי  ערך  בעל  והוא  טבעית  מתיקות  הלוקומה  לפרי 

ייצור  את  מגביר  וחלבון,  ברזל  בסידן,  עשיר  נמוך, 

אנטי  הרוח,  מצב  את  ומשפר  דיכאון  נוגד  ההמגלובין, 

סרטני, מסייע להורדת כולסטרול ולבעיות עור ופצעונים. 

מומלץ לסוכרתיים.

אבקה: 500 גר׳

לוקומה

מוצר משלים:

קקאו  )עמ׳ 29(

מוצר משלים:

לוקומה )עמ׳ 25(

ביותר, עשיר  והטעים  אין ספק שמדובר בסוכר הבריא 

בתזונה: מגנזיום, ברזל, משפחת ה-B, סיבים תזונתיים, 

מעניק אנרגיה זמינה לאורך זמן ובעל ערך גליקמי נמוך.

אריזה: 350 גר׳, קילו

סוכר קוקוס
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מוצר משלים:

פורמולה משולבת 

)עמ׳ 4(

הסלק הוא פצצה של תזונה ובעיקר מקור נפלא לברזל. 

אנטי  דלקתי,  אנטי  אוקסידנט,  אנטי  אנרגיה,  מעניק 

סרטני, מסייע לניקוי רעלים, הגנה על הכבד, עצירות, 

שיפור תפקודי מח והגנה על האיברים הפנימיים.

אבקה: 200 גר׳

אבקת סלק

של  תזונתי  עושר  בתוספת  האננס  של  המדהים  הטעם 

ויטמינים, מסייע לניקוי כבד, ניקוי רעלים, אנמיה, מכיל 

פעילות  ויסות  במשקל,  לירידה  ומסייע  עיכול  אנזימי 

סרטנית,  אנטי  פעילות  יוד(,  )מעניק  התריס  בלוטת 

עור  תאי  מחדש  העין,  בריאות  על  ושומר  ראיה  משפר 

ושומר על עור הפנים.

אבקה: 300 גר׳

אבקת אננס

מוצר משלים:

אצת קלפ )עמ׳ 6(

חימצון  בנוגדי  עשיר  סגולותיו,  כל  על  הרימון  פרי 

תהליכי  עיכוב  החיסון,  מערכת  לחיזוק   C וויטמין 

הזדקנות ובלות, שיפור הפוריות, מניעת טרשת עורקים, 

מחלות לב וכלי דם, מניעת סרטן, חידוש העור והבהרת 

כתמי פיגמנטציה. 

אבקה: 300 גר׳

אבקת 
רימונים

מוצר משלים:

פורמולת פירות יער

)עמ׳ 23(

C רכיבים: אבקת רימונים, אננס, לימון, לוקומה, ויטמין

C פורמולת על המשלבת 4 פירות על בתוספת של ויטמין 

בויטמינים, מינרלים, חומצות שומן,  הידועים כעשירים 

בהשפעות  וידועים  עיכול  אנזימי  תזונתיים,  סיבים 

המיטיבות שלהם על רמת האנרגיה בגוף, מניעת מחלות, 

חיזוק מערכת החיסון ותזונה משלימה לכל המשפחה. 

אבקה: 250 גר׳

מיקס פרי

מוצר משלים:

 פורמולת פירות יער

)עמ׳ 23(
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מגוון שמנים טהורים המופקים בכבישה קרה ושומרים על סגולות הצמח 
וסגולות  גבוהים  תזונתיים  ערכים  בעלי  השמנים  מופקים.  הם  ממנו 
ובמריחה  בבליעה  בהם  להשתמש  ניתן  ולשיער.  לעור  לגוף,  מרפא 

לאנטי אייג׳ינג, פיגמנטציה, בעיות עור, כאבי שרירים ודלקות.

 שמנים
טהורים

מופק מזרעי צמח הקנאביס, עשיר באומגה 3, 6, 9 ביחס 

היפאקטיביות,  וריכוז,  לקשב  מסייע  בניהן,  המדוייק 

שיפור הזיכרון, אלרגיה, תפקוד המוח, דלקות מפרקים, 

כאבי שלד ושרירים, בעיות עור, פסוריאזיס, סבוריאה, 

גירודים, גירויים ופטריות.

בקבוק: 250 מ״ל, 500 מ״ל

שמן המפ

מוצר משלים:

שמן החיים )עמ׳ 28(

לשיער,  ורכות  הזנה  ברק,  מעניק  הארגן,  מאגוז  מופק 

מסייע  מפוצלים,  קצוות  השערה,  שורשי  את  מחזק 

לאנטי אייג׳ינג, יובש בעור, המרצת הדם, מסייע לשיקום 

פצעים, צלקות, עור פגוע, כוויות, אקזמות ובצקות.

בקבוק: 30 מ״ל

שמן ארגן

מוצר משלים:

סירופ גוג׳י ברי

)עמ׳ 15(

ומסייע  לאורית  בחומצה  עשיר  הקוקוס,  מאגוז  מופק 

ירידה  כולסטרול,  הורדת  החיסון,  מערכת  לחיזוק 

ביובש  טיפול  והעור,  השיער  והזנת  חיזוק  במשקל, 

קיצוני, בעיות עור, אנטי פטרייתי, אנטי ויראלי.

צנצנת: 350 מ״ל, 1 ליטר

שמן קוקוס

מוצר משלים:

סוכר קוקוס )עמ׳ 25(
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מופק מזרעי פרי הרימון, מסייע לאנטי אייג׳ינג, מחליק 

חימצון,  נוגדי   ,E בויטמין  עשיר  בעור,  קמטים  ומרכך 

בתולעי   מטפל  כתמים,  והבהרת  בפיגמנטציה  מטפל 

מעיים, טחורים, טרשת עורקים, מחלות לב, אנטי סרטני, 

אנטי חיידקי ומסייע באיזון לחץ דם, סוכר וכולסטרול.

בקבוק: 30 מ״ל

 שמן

זרעי רימון

מוצר משלים:

קולגן )עמ׳ 3(

נוגדי  בויטמינים,  עשיר  המורינגה,  צמח  מזרעי  מופק 

למראה  מסייע  דלקת,  נוגדי  מרכיבים  חזקים,  חימצון 

עור,  לבעיות  מסייע  אייג׳ינג,  ואנטי  ובריא  צעיר  עור 

אוזניים,  )גרון,  דלקות  וגירויים,  גירודים  עור,  אסטמת 

חניכיים(, פצעים מוגלתיים, חתכים וכוויות, כתמי עור 

ופיגמנטציה, אפטות ופצעים בפה.

בקבוק: 30 מ״ל, 100 מ״ל

שמן החיים

מוצר משלים:

פורמולה משולבת

)עמ׳ 4(

מוצר משלים:

שכיזדרה וגדילן

)עמ׳ 16(

מסייע   ,9  ,6  ,3 באומגה  עשיר  הקצח,  מזרעי  מופק 

מעולה  דכאוני,  אנטי  מיגרנה,  שיעול,  נשימה,  לבעיות 

מפרקים,  כאבי  מעיים,  בתולעי  מטפל  סוכר,  להורדת 

פסוראיזיס,  עור,  בעיות  והכליות,  בדרכי השתן  דלקות 

אפטות בפה, מגביר ייצור חלב אם.

בקבוק: 250 מ״ל

שמן קצח

מוצר משלים:

כלורלה )עמ׳ 5(

מופק מזרעי צמח הגדילן, מנקה ומחזק את הכבד, כבד 

לחץ  וטריגליצרידים,  כולסטרול  הורדת  דליות,  שומני, 

אנטי  אקנה,  עור,  לבעיות  מסייע  בכליות,  אבנים  דם, 

דלקתי, אנטי פטרייתי, מרגיע דלקות במערכת העיכול, 

מגביר ייצור חלב אם והשבחתו.

בקבוק: 250 מ״ל

 שמן

זרעי גדילן
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אגוז הקקאו הוא אחד ממזונות העל המופלאים ביותר, נחשב כמאריך 
חיים ומונע הזדקנות. הוא עשיר במגנזיום, ברזל, אבץ ונוגדי חימצון, 
ממריץ ומעורר ללא קפאין, מעלה את רמת הורמוני סרוטונין ודופמין 
במוח למצב רוח מרומם ותחושת אושר, משפר את זרימת הדם ובריאות 
הלב, מסייע לחשיבה צלולה וקשב וריכוז - מצוין לילדים, משכך כאבי 

מחזור ושרירים ומפיקים ממנו מוצרים מזינים וטעימים.

300 גר׳, 500 גר׳, קילו

250 גר׳, 500 גר׳, קילו

250 גר׳, 500 גר׳, קילו

250 גר׳, 500 גר׳, קילו

250 גר׳, 500 גר׳, קילו

250 גר׳, 500 גר׳, קילו

אבקת 
קקאו 

אורגני נא

פולי קקאו 
שלמים נא

עיסת 
קקאו 
טהורה

פולי קקאו 
גרוסים 
)ניבס נא(

חמאת 
קקאו 
טהורה

פולי קקאו 
גרוסים 

ממותקים 
בסוכר קוקוס 
)ניבס מתוק(

 מוצרי
קקאו טבעי
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עבורה,  להתאים  שיכולים  על  מזונות  מגוון  יש  בריאותית  בעיה  לכל 
ריכזנו ״טעימה״ מן המבחר )לפי א-ב, כולל מספרי העמ׳ בקטלוג(

 מוצרים לפי
בעיות בריאותיות

עשב חיטה )7( | מיקס ירוק אננסי )7( | ליקוריץ )16(אולקוס

זרעי צ'יה )21( | שמן המפ )27( | מורינגה )6(אומגה 3

 זרעי צ׳יה )21( | מורינגה )6( | תמצית עלי זית )17( |אוסטאופורוזיס

פולן )18(

שורש מאקה )14( | אצת קלפ )תת פעילות( )6( | מורינגה )6(איזון בלוטת התריס

 איזון הורמונאלי

וגיל מעבר

 פרו אייג )11( | שורש מאקה )14( | אשווגנדה )14( |

זעפרן )13(

שמן המפ )27( | אשווגנדה )14( | בקופה פלוס 2 )9(אלצהיימר

שמן המפ )27( | ליקוריץ )16( | פולן )18(אלרגיות

פורמולת ירוקים )8( | פורמולת פירות יער )23( | מגה B )20(אנמיה

פורטה פלוס )16( | קצח )28( | בוסווליה )13(אסטמה

אשווגנדה )14( | שורש מאקה )14( | זעפרן )13(אקנה הורמונאלי

 לוקומה )25( | פורמולה משולבת )4( | קומפלקס B )19( |ברזל

קקאו )29(
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מורינגה )6( | פורמולה משולבת )4( | בוסווליה )13(גאוט

פיסלייף )3( | גאבא פרו )4( | שורש מאקה )14( | ולריאן )9(דיכאון, מתח וחרדה

ארוניה ברי )23( | שמן קצח )28( | שמן אורגנו )18( דלקות בדרכי השתן

שמן החיים )28( | שמן אורגנו )18( | תמצית עלי זית )17( | דלקות גרון ואוזניים

גן מאו לינג )13(

בוסווליה )13( | מורינגה )6( | כורכומין פלוס )17( |דלקות קיבה ומעיים

שמן אורגנו )18(

שמן המפ )27( | בקופה פלוס 2 )9( | שורש מאקה )14(דמנציה

ספירולינה )5( | מורינגה )6( | שמן גדילן )28(הנקה

פסיפלורה )13( | ולריאן )9( | פיסלייף )3( |הפרעות שינה

שכיזנדרה וגדילן )16(

ספירולינה )5( | פורמולה משולבת )4( | מגה B )20( |הריון ולידה

סופר אמא )12(

צרבלסטופ )11( | ספירולינה )5( | מיקס ירוק אננסי )7(חומציות בקיבה

פורמולה משולבת )4( | פרופוליס )18( | אקסטרה VIT )20( |חיזוק מערכת החיסון

פורמולת פירות יער )23(

קולגן )3( | ספירולינה )5( | אבקת חלבון אפונה )4( |חלבון

זרעי צ׳יה )21(

גאבא פרו )4( | ולריאן )9( | פיסלייף )3(חרדה

ויטמין E | שמן זרעי רימון )28( | שמן אורגנו )18( |טחורים

סופר אמא )12(
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ספירולינה )5( | חיש קל )9( | מאקי ברי )22( |ירידה במשקל

זרעי צ׳יה )21(

שיח אברהם ואנג׳ליקה )11( | זעפרן )13( | שורש מאקה )14(כאבי מחזור

כלורלה )5( | שמן גדילן )28( | אבקת אננס )26( |כבד

עשב שעורה )7(

שמן זרעי גדילן )28( | ליקוריץ )16( | תמצית עלי זית )17( |כולסטרול

)21( Q10 + מורינגה

פורמולה משולבת )4( | תמצית עלי זית )17( |לחץ דם

 )21( Q10 + מורינגה  | )אבקת רימונים )26

ספירולינה )5( | קקאו )29( | קומפלקס מינרלי )20( |מגנזיום

זרעי צ׳יה )21(

מורינגה )6( | פורמולת פירות יער )23( | שמן המפ )27( | מחלות לב

מורינגה + Q10 )21( | קקאו )29(

 פורמולה משולבת )4( | שמן קצח )28( | שורש מאקה )14( |מיגרנה

)21( Q10 + מורינגה

שמן המפ )27( | ולריאן )9( | זעפרן )13( | מורינגה )6(משככי כאבים

פורמולה משולבת )4( | פורמולת ירוקים )8( |ניקוי רעלים

מיקס ירוק אננסי )7(

תמצית עלי זית )17( | שמן קצח )28( | פורמולה משולבת )4( |סוכרת

שמן זרעי רימון )28(

ספירולינה )5( | מורינגה )6( | פולן )18( | זרעי צ׳יה )21(סידן

אמינודי )10( | בוסווליה )13( | ספירולינה )5(סכרת 2
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ספורטיברי )10( | גוארנה אולטימה )24( | אמינודי )10( | ספורטאים

ספירולינה )5(

 עור - פסוריאזיס,

אקנה, אסטמה של העור

פורמולה משולבת )4( | שמן גדילן )28( | שמן המפ )27(

אשווגנדה )14( | זעפרן )13( | שורש מאקה )14( |עוררות מינית

גוארנה אולטימה )24(

 פורמולת פירות יער )23( | ספירולינה )5( | קקאו )29( |עייפות וחולשה

גוארנה אולטימה )24(

עשב חיטה )7( | מורינגה )6( | כלורלה )5( | עצירות ובעיות עיכול

תמצית זרעי אשכולית )18(

תמצית עלי זית )17( | שמן גדילן )28( | שמן אורגנו )18( | פטריות עור וציפורניים

שמן המפ )27(

שמן המפ )27( | פורמולה משולבת )4( |פיברומיאלגיה

תערובת סופר פטריות )15( | ולריאן )9(

 שמן החיים )28( | שמן זרעי רימון )28( | אבקת לימון )25( |פיגמנטציה

שמן גדילן )28(

זעפרן )13( | שורש מאקה )14( | אשווגנדה )14( |פריון

סופר אמא )12(

מורינגה )6( | בוסווליה )13( | כורכומין פלוס )17( |פרקים ומפרקים

שמן המפ )27( | קולגן )3(

גאבא פרו )4( | שמן המפ )27( | שמן זרעי רימון )28(פרקינסון

 צינון, שפעת

ומחלות חורף

 פרופוליס )18( | גן מאו לינג )13( | שמן אורגנו )18( |

תמצית זרעי אשכולית )18(
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עשב חיטה )7( | פרוביוטיקה )19( | שמן קצח )28(קנדידה

בקופה פלוס 2 )9( | פיקוס 8 )4( | קקאו )29( | ספירולינה )5(קשב וריכוז

אבקת אננס )26( | סירופ גוג'י ברי )15( | תותי גולדן ברי )24(ראיה

 שכיזנדרה וגדילן )16( | שמן קצח )28( | שמן אורגנו )18( |שיעול

גן מאו לינג )13(

ספירולינה )5( | ליקוריץ )16( | קולגן )3( |שיער וקרקפת

קומפלקס מינרלי )20(

אמינודי )10( | כורכומין פלוס )16( | פרופוליס )18( | שיקום לאחר ניתוח

ספירולינה )5(

גן מאו לינג )13( | שמן אורגנו )18( | תמצית עלי זית )17( | שפעת

פרופוליס )18(

תמצית זרעי אשכולית )18( | שמן אורגנו )18( | תולעים וטפילי מעיים 

פרוביוטיקה )19(

מיקס פרי )26( | מגה B )20( | לוקומה )25(  | ספירולינה )5(תוסף תזונה לילדים

כורכומין פלוס )17( | שכיזדרה וגדילן )16( | מאקי ברי )22(תפקודי כליות

מוצרי קוסמטיקה טבעית ואורגנית 
 ב"ספירולינה פול לייף" תמצאו מגוון רחב

של מוצרי טיפוח וטיפול לפנים, לגוף ולשיער

החומרים האיכותיים ביותר במחירים הטובים ביותר!



 משחת הפלא
מוצר הדגל שלנו

"משחת הפלא מחוללת פלאים! 
ניסיתי  אבל  סקפטית  הייתי  בהתחלה 
שלי  לבן  שעוזרת  היחידה  המשחה  וזו 
לי  לפריחות ואסטמה של העור והעבירה 
פטריה עקשנית בציפורן, זה פשוט עובד!"

מסייעת למגוון בעיות:

אקזמה, פסוריאזיס, סבוריאה, אסטמה של העור

פטריות עור וציפורניים

כוויות, חתכים, פצעים, יבלות, הרפס

יובש קיצוני, מניעת צלקות בעור

תפרחת חיתולים, פריחות אלרגניות, גרד בעור

 המשחה שעזרה לעשרות אלפי לקוחות

 להתגבר על בעיות עור ופטריות מכל הסוגים.

מוצר חובה בכל בית!



ספירולינה פול לייף בע"מ

מזון על וקוסמטיקה טבעית

077-7006377

www.spirulina.co.il f  


