
NOVINKA PRODUKCIE DR. NONA

      TABLETKA VO FORME ŽUVAČKY

JEDINEČNÝ PRODUKT
KLINIKY "LENOM"

pre vyčerpaný

a oslabený organizmus.

Posilňujúce účinky

za 45 sekund.

98% aktívnych 
zložiek sa 
vstrebáva do 
organizmu

cez ústnú dutinu 



ZÁKLADNÉ ZLOŽKY ŽUVAČIEK DND: 

 

Beta karotén

Kurkumín

Vitamín B3

Kyselina linolová 

Archebaktéria  a Dunaliella

Nedoporučuje sa podávať deťom, tehotným a dojčiacim ženám.

Doporučuje sa žuvať 2-4 žuvačky denne po dobu najmenej dvoch 
minút. Neprehĺtať. 

Vitamín В3 (niacín) je nevyhnutné pre zdravé fungovanie nervovej 
sústavy, srdca a tráviaceho systému. Pomáha udržať normálnu 
hladinu cukru v krvi a má významný podiel na udržanie zdravej a 
pružnej pokožky. Vitamín B3 spolu pôsobí pri tvorbe energie v 
bunkách a bez dostatočného prísunu tohoto vitamínu mozok nemôže 
správne fungovať. Prispieva ku kvalite koncentrácie pri duševnej 
činnosti a pomáha proti úzkostiam, depresii a nervozite.

Aloe vera  je známa tiež ako „rastlina prvej pomoci”. Jej prospešné 
vlastnosti ľudia využívajú už po storočia. Vďaka vysokej koncentrácii 
vitamínov, minerálov a aminokyselín detoxikuje organizmus, pomáha 
pri tráviacich problémoch, pri nechutenstve a pálení záhy, ďalej má 
pozitívne účinky na stav pečene. Je ideálny na prečistenie organizmu 
od toxických látok. Významne zvyšuje absorpciu vitamínu C. 

Zázvor obsahuje mnoho zdraviu prospešných látok  a je všeobecne 
známy svojimi pozitívnymi účinkami. Napomáhá správnému 
fungovaniu tráviaceho traktu, pôsobí proti nadúvaniu, pomáhá taktiež 
pri cukrovke a problémoch s krvným tlakom. Vyplavuje toxické látky z 
organizmu a funguje ako prírodné analgetikum, napr. pri bolestiach 
hlavy.. Má protizápalové a antibakteriálne vlastnosti, podporuje 
obranyschopnosť organizmu pri vírusových ochorení a chrípke, 
zmierňuje bolesť v krku. Pôsobí tiež proti stárnutiu buniek.

Spôsob použitia:

Beta karotén patrí do skupiny karotenoidov, jedná sa vlastne o 
provitamín A.  Má antioxidačné účinky. Prispieva k udržaniu zdravého 
stavu pokožky a zabraňuje stárnutiu organizmu ako následok  
pôsobenia voľných radikálov. Silno podporuje obranyschopnosť  
organizmu.

Glukosamín je súčasťou polysacharidov, ktoré sa nachádzajú v 
kĺbových chrupavkách a zabezpečujú ich pružnosť. Užíva sa pri 
artróze a problémoch s kĺbami. Pomáha udržať zdravie pohybového 
aparátu  a  správnu výživu tkanív.

Dunaliella salina je jednobunková zelená riasa, ktorá žije vo vysoko 
slaných vodách - je teda „halofilná”. Patrí k niekoľkým málo 
organizmom, ktoré sú schopné prežiť v extrémne slaných 
podmienkach Mŕtveho mora. Je jedným z najlepších prírodných 
zdrojov beta karoténu a má ďaleko vyšší obsah minerálných látok, ako 
riasa spirulina. Patrí k vysoko koncentrovaným zdrojom dôležitých 
vitamínov, aminokyselín, minerálov a živín a pôsobí ako silný 
antioxidant. Chrání pred škodlivými vplyvmi voľných radikálov a 
zvyšuje obranyschopnosť organizmu.

Kurkumín je prírodné farvivo, ktorého pozitívne účinky na ľudský 
organizmus potvrdili aj moderné vedecké bádania.  Okrem toho, že 
pôsobí ako silný antioxidant, má taktiež overené protinádorové a 
protizápalové účinky. Okrem toho pomáha pri znižovaní cholesterolu 
v krvi  a  pôsobí  preventívne  proti  Alzheimerovej chorobe.
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