
Zaščitite temelje 
svojega zdravja
Nahranite korenine svojega zdravja
Pridobite esencialne sestavine za sprožitev 
mehanizmov samozdravljenja.

Napolnite celice z energijo
Okrepite celično energijo s povečano 
biodostopnostjo in sinergijskimi učinki hranil.

Odklenite svojo mentalno moč
Znižajte nivo stresa, izboljšajte globok spanec 
in vzpostavite hormonsko ravnovesje.

CBD Cell Boost Daily

OČISTI ENERGIZIRAJ HARMONIZIRAJ

Popoln spekter kanabinoidov iz konopljinega olja v 
sinergiji z nenasičenimi maščobami za doseganje kar 
največje biodostopnosti (30/60 kapsul)   

CBD je specialni izdelek ZQ Nutrition linije, namenjen 
povečanju učinkov mehanizmov samozdravljenja na 
širokem spektru delovanja. Formula Byloxyl 3.6 je produkt 
lastnega razvoja in vsebuje najčistejši izvleček konopljinega 
olja celotnega spektra. 
Kanabidiol (CBD) je le eden izmed 144 kanabinoidov, ki jih 
najdemo v konoplji in našem izdelku. Kanabinoide naše 
telo proizvaja samo in sodelujejo v skoraj vseh telesnih 
procesih.  Z izdelkom CBD uravnavamo endokanabinoidni 
sistem, ki se opisuje kot največji nevrotransmiterski sistem 
v telesu in kot takšen vpliva na številne telesne funkcije in 
procese: 

• razpoloženje, 
• spomin, 
• gibalne funkcije, 
• imunost, 
• reprodukcijo, 
• bolečinsko percepcijo, 
• apetit, 
• spanje in 
• razvoj kosti. 

Aktivirajte in okrepite mehanizme 
samozdravljenja s pomočjo: 

• alkalizacije in razstrupljanja organizma, 
• aktivacije celične energije in 
• biodostopne vitaminsko-mineralne oskrbe.

Najboljše rezultate boste dosegli 
s ciklizacijo v treh fazah:

Priporočeno doziranje: Zaužijte 1 
do 2 kapsuli na dan. Pred uporabo 
kapsulo pretresite.

Dopolnilo Vsebnost 
1 kapsule:

Kalorije 2
Maščobe 0 g
Ogljikovi hidrati 0.4 g
Natrij 0 mg
Beljakovine 0 g
Konopljino olje (steblo in vršički) 5.6 g
Kanabidiol (CBD) 20.0 mg
Kanabigerol (CBG) 0.07 mg
Kanabidiolna kislina (CBDA) 0.0 g
Kanabinol (CBN) 0.0 g
<0.2 % THC
Druge sestavine: organsko MCT olje 
iz kokosa, olje industrijske konoplje. 
Narejeno iz organskih sestavin.

PRIPRAVA

Trajanje:
3 MESECI

Izdelki:
THA
DTC

STIMULACIJA

Trajanje:
3 MESECI

Izdelki:
THA
DTC
MPR

VZDRŽEVANJE

Trajanje:
3 MESECI

Izdelki:
THA
MPR

Vsebina tega dokumenta je zgolj informativne narave in nima 
namena diagnosticirati, zdraviti ali preprečevati katerokoli 
zdravstveno stanje, bolezen ali nadomestiti nasvet zdravnika.

Distributer: 

Eden Shop, www.eden-shop.eu

M +386 41 320 127 | E: info@eden-shop.eu 

*Ekstra močni učinek
CBD* CBD*

Štirje sinergijski in komplementarni izdelki iz linije ZQ 

Nutrition delujejo na treh temeljih vašega zdravja: 

toksemiji, celični energiji ter suplementaciji ali 

vitaminsko-mineralni oskrbi.



THA Total Health Activator DTC Detox Complex MPR Mental Power Recovery

Mineralni detoks, močan alkalizator in aktivator 
metabolizma za povečanje celične energije (60 kapsul)

THA predstavlja bazni izdelek ZQ Nutrition linije, vsebuje 
fitokompleks Aloxyl-7.4TM, ki poleg svojega osnovnega 
delovanja aktivira tudi biodostopnost in absorpcijo 
drugih hranljivih snovi. Imenujemo ga tudi ojačevalec 
aktivacijskega potenciala. 
Aloxyl-7.4TM fitokompleks razstruplja telo številnih toksinov 
in vsebuje dovolj organskega joda za aktivacijo ščitnice 
in posledično regulira ostale žleze in organe, vključno 
s trebušno slinavko, žolčem, ledvicami, nadledvičnimi 
žlezami in jetri. Organski jod pomaga uravnavati presnovo 
in stopnjo izgorevanja maščob v telesu (hormoni TSH, T4, 
T1). Fitokompleks Aloxyl 7.4TM je bil razvit v sodelovanju s 
švicarskim laboratorijem BGS Labs na podlagi patentirane 
tehnologije norveških pridelovalcev.

• Izboljšuje raven kisika in energije (EFSA trditev).
• Izboljša hidracijo celic in biorazpoložljivost hranil.
• Odstranjuje toksine, vključno s težkimi kovinami.
• Nevtralizira odvečne kisline v telesu.
• Pomaga uravnavati presnovo (prebiotik - hrana 

dobrim bakterijam).
• Preprečuje debelost in zavira rast trigliceridov.
• Spodbuja kognitivni in učni razvoj (EFSA trditev).
• Znižuje glikemični indeks mešanih obrokov.

Fitokompleks Aloxyl-7.4TM je ključ 
do sinergije in učinkovitosti za 
doseganje maksimalnega biološkega 
potenciala hranil v formulacijah 
dopolnil ZeeQuest.

Herbalni detoks - kompleks za razstrupljanje (60 kapsul)

DTC  predstavlja specialni izdelek ZQ Nutrition linije za 
naš čistilni organ - jetra. Sinergijska formula vsebuje tudi 
sestavine za antioksidativno in protivnetno delovanje ter 
zniževanje učinkovitosti nevarnih substanc.  
DTC uravnava delovanje jeter, odstranjuje toksine iz celic, 
pripomore k vsesplošnemu razstrupljanju in razkisanju 
telesa in spodbuja oslabljen imunski sistem. Ojačevalec 
aktivacijskega potenciala Aloxyl-7.4TM povečuje biološko 
uporabnost in absorpcijo pegastega badlja za do trikrat in 
tudi sam učinkuje kot močan razstrupljevalec, ki iz telesa 
odstranjuje težke kovine in druge znane onesnaževalce, 
kot so PCB (poliklorirani bifenil) in drugi dioksidi. 

• Pomaga pri obnovi jetrnih celic.
• Odstranjuje toksine in težke kovine iz telesa.
• Čisti kri in preprečuje oksidativni stres v žilah.
• Uravnava naravno ravnovesje koristih bakterij v 

telesu. 
• Deluje protivnetno in antioksidativno.
• Pomaga pri zniževanju vrednosti krvnega sladkorja.
• Znižuje holesterol.
• Zmanjšuje odvisnost od nevarnih substanc (kajenje, 

alkohol).
• Spodbuja presnovo in posledično prebavo ter 

črevesno peristaltiko.

HRANILA: 
pegasti badelj (80 % silimarin), 
regrat (10 % teraksol), 
artičoka (5 % cinarin), 
kurkuma (50 % kurkumin), 
Aloxyl-7.4™

Formula za harmonizacijo uma in telesa (60 kapsul)  

MPR je specialni izdelek ZQ Nutrition linije, ki je namenjen 
izboljšanju mentalnih sposobnosti. Hormonski detoks in 
sinergijske učinkovine nudijo močno osnovo za izboljšanje 
psiho-fizičnega stanja človeka.
Protistresna formula za izboljšanje fokusa tekom dneva in 
pospešeno regeneracijo med spanjem vam bo pomagala 
ublažiti stres, izboljšati spanec, znižati raven kortizola 
(stresnega hormona), aktivirati hormonsko regeneracijo 
in podaljšati REM faze med spanjem. Ašvaganda je eno 
glavnih ajurvedskih zelišč, ki zelo učinkovito in postopoma 
deluje na raven stresnega hormona kortizola in izboljšuje 
imunski sistem za splošno dobro počutje. 

• Pomirja.
• Zmanjšuje stres.
• Sprošča centralni živčni sistem in mišice.
• Znižuje vrednosti kortizola (stresnega hormona).
• Pomaga pri težavah kot sta živčnost in nespečnost.
• Hormonski detox - znižuje hormonska 

neravnovesja.  
• Izboljšuje kvaliteto spanca - poglobi in podaljšuje 

globok spanec.
• Izboljšuje spolno zdravje pri moških in ženskah. 
• Povečuje fokus, vzdržljivost, moč, mišično maso in 

hitrost obnavljanja mišic.

HRANILA: 
ekstrakti baldrijana (valerijanska 
kislina 0,8 %), 
pasijonka (sadež, 10 % flavonov), 
ašvaganda, Aloxyl-7.4™

Priporočeno doziranje: 1-2 kapsuli 
enkrat ali dvakrat dnevno med ali pred 
jedjo z zadostno količino vode, ali kot 
vam svetuje vaš zdravnik.

Priporočeno doziranje: 1 kapsula 
dvakrat na dan ali 2 kapsuli enkrat na 
dan, pol ure pred obrokom z veliko 
vode. Priporočamo uživanje vsaj 3 
mesece za dolgotrajen in maksimalen 
učinek.

Priporočeno doziranje:  Zaužijte 
1 do 2 kapsuli okoli poldneva ali 60 
minut pred spanjem s kozarcem vode 
ali kot vam je svetoval vaš zdravnik ali 
farmacevt.


