BIO XHINXHER (60 kapsula)
Xhinxheri është një lloj ilaçi tradicional indian i përdorur kundër dhimbjeve të artritit , konsumimi i lartë i xhinxherit ndihmon për
të reduktuar dhimbjet që shkaktojnë infeksionet. Xhinxheri i është një trajtim omeopatik për infeksione të ndryshme. Përdoret
aktualisht në mjekësinë moderne për të trajtuar të përzierat që shkaktohen nga kimioterapia, madje edhe të përzierat në mëngjes
gjatë shtatzënisë. Xhinxheri mund të ndihmojë në luftën kundër sëmundjeve të zemrës dhe uljen e kolesterolit. Ai shkrin ydnyrnat
në organizem duke ndihmuar rënien nga pesha në një kohë më të shpejtë. Në mjekësine arabe është konsideruar afrodiziak pasi
shton deshirën seksuale. Përbërësit: 100% Xhinxher Organik. Materiali i kaspulës: xhelatinë e fortë. Përdorimi: 2 kapsula në ditë.

BIO SPIRULINA 400mg (60 kapsula)

Shtesë ushqimore ekologjikisht e pastër.

Spirulina përmban rreth 50 nutrientë bioaktivë të cilat përfshijnë rregullimin e funksioneve të trupit. Spirulina (spirulina platensis)
përmban nje kombinim të fuqishëm të substancave esenciale për trupin e njeriut, disa shumë të rralla dhe të rendësishme. Spirulina
është lehtësisht e tretshme, normalizon mikroflorën e zorrëve, pastron trupin, dhe siguron rënie nga pesha në mënyrë natyrale që
rezulton si pasojë e shkëmbimt të përmbajtjes së substancave toksike në kyçe, muskuj dhe limfë. Forcon muskujt, përmirëson
shikimin, forcon flokët, elasticitetin e lekurës, normalizon nivelin e kolesterolit, forcon sistemin nervor , parandalon dhe trajton
arteriosklerozen, rregullon presionin e gjakut, trajton aneminë, hepatitin, gastritin, diabetin, hipogliceminë dhe përmirëson imunitetin.
Përmban: 100% Spirulina Organike. Përdorimi: 3 kapsula në ditë për një përiudhe 3-6 muaj.

Kompania "MediGrün Naturprodukte GmbH" prodhon një gamë të produkteve superiore organike, lëngje
natyrore dhe shtojca dietike në standardet më të larta gjermane. Nga analizat eshte provuar se jo
domosdoshmërisht produktet e shtrenjta janë ato që konfirmojnë cilësinë, por ata që mbështeten në fuqinë
e natyrës, si produkte MediGrün. Produktet duke përdorur natyrën si farmacinë më të madhe në botë janë
ato që kanë kënaqur klientët duke zgjeruar numrin e tyre. Interesi në shëndetin e klientëve tanë rritet nga
viti në vit, ndaj dhe kompania jonë ka sjellë produkte të reja për tregun botëror.

Kjo thekson dhe fuqinë e natyrës, duke punuar me kompani analitike dhe të njohura në drejtim të
teknologjisë ushqimore me mjekët dhe nutritionistës të cilët rekomandojnë produktet tona në klinikat e
specializuara. www.lefo.de është Instituti i Kontrollit të Cilësisë së Ushqimit, i pavarur dhe i akredituar nga
Ministria e Shëndetësisë së Gjermanisë, i cili vërteton certifikimin e produkteve MediGrün për shitje dhe
tregëtim. MediGrün është kompani e certifikuar për produkte organike dhe ka licensën OPC të kongresit,
për shpërndarjen, importit dhe eksportit, e miratuar për të gjitha shtetet me networkun e tyre.
Kompania Neranxi ka ekskluzivitetin e Produkteve të Kompanisë Gjermane Medi Grün për Shqipërinë dhe
Kosovën.

Kompania Neranxi, Adresa: Autostrada: Tiranë-Durrës, Km7, Yrshek, Postal Code: 1000, Albania;
Tel:+35542406500/501Fax:+35548200419; neranxi@neranxi.al; www.neranxi.al

Kompania Neranxi

MOMORDICA

kompleks (60 kapsula)
Mormodica është përdorur në mjekësinë tradicionale për trajtimin e diabetit duke ulur nivelet e sheqerit në gjak, kancerit sidomos
atij te gjirit, melcise, prostates, zorres se trashe dhe kancerit ne gjak(leucemise), çrregullimeve të zorrëve, është antispasmatik,
analgjezik, qetësues dhe ka efektë tonifikues për trupin, përmirëson qarkullimin e gjakut, stimulon rinovimin e qelizave, lufton lodhjen
(fizike dhe mendore), lufton dhimbjet e forta te kokes dhe rrit energjinë. Gjatë viteve shkencëtarët kanë vërtetuar shumë nga
përdorimet tradicionale të kësaj bime te hidhur (Momordica charantia) që vazhdon të jetë një zgjidhje e rëndësishme natyrore në
sistemet e mjekësisë bimore. kapsulat momodica janë duke u bërë më gjerësisht te perdorura në Shtetet e Bashkuara dhe Europe
për diabet, viruset, ftohjet dhe gripit, kancerit dhe tumoreve, kolesterolit të lartë, dhe psoriasis. fruta dhe ekstrakti i farave të
koncentruar gjenden në kapsula si keto qe keni ne duar. Përbërësit: Extrakt Momordica Charantia, Extrakt i gjetheve të Gynema
Sylvestre (fruti i mrekullise), Garcinia cambogia, pluhur frutash, ekstrakt boronice, mana të zi, mbushës: celulozë Micro Krista, agjent
qetësues: kripëra magnezi të acideve yndyrore. Materiali i kapsulave: xhelatinë e fortë. Përdorimi: 2 kapsula në ditë

RASPBERRY KETONE - Ketone Mjedre (60 kapsula)

Ketonet e Mjedrës është një shtesë unike natyrore dietetike. Ketonet kanë një strukturë molekulare të ngjashme me molekulat e
njohura si capsaicina dhe sinefrina. Kjo familje molekulash ndihmon në rritjen e metabolizmit. Kur metabolizmi rritet, trupi djeg më
shumë yndyrë duke promovuar rënien në peshë. Sipas disa studimeve, ketonet janë çelësi i cilësisë i cili mbron kundër shtimit në
peshë dhe yndyrnave të pashëndetshme në mëlçi. Ketonet e Mjedrës janë miksi i fuqishëm i superfrutave dhe anti-oksidantëve, pa
mbushës, lidhës dhe përbërës artificial. Ky miks natyral gjithashtu përmban çaji jeshil, i pasur me antioksidantë e cila mbron trupin
nga radikalet e lira, stresi dhe dëmtimet. Ketonet e Mjedrës shkrijnë dhjamin e barkut, djegin yndyrën në gjithë trupin, presin
oreksin, rrisin energjinë e trupit. Përbërësit: ketone mjedre, uthull molle pluhur, grejpfrut pluhur, Acai pluhur, Guarana, çaji jeshil,
niseshte tapioke, stearatë magnezi. Përdorimi: 2 kapsula në ditë.

100% ACEROLA ORGANIKE PLUHUR (60 kapsula)
E njohur si Acerola, emri latin. (Malpighia glabra), është "qershi e Barbadosit", pemë amtare në Amerikën Qendrore dhe tani e
kultivuar kryesisht në Brazil.Acerola është e pasur në vitaminë C (Mesatarisht 100 g Acerola të pjekura përmbajnë 1700 mg C), dhe
gjithashtu përmban vitamina A, thiaminë, riboflavin, niacin. Njerëzit e kanë përdorur atë në mjekësinë tradicionale. Acerola përdoret
për të trajtuar ose parandaluar ekzemën, një sëmundje të shkaktuar nga mungesa e vitaminës C. Acerola është përdorur edhe për
parandalimin e sëmundjeve të zemrës, "forcimin e arterieve" (arteriosklerozë), mpiksjes së gjakut dhe kancerit. Acerola përdoret për
të trajtuar ftohjen, gjakderdhjen në sy (hemorragji retinale), prishjen e dhëmbëve, infeksionet ngjitëse, depresionin, alergjitë dhe
çrregullimet e kolagjenit. Atletët e përdorin Acerolën për përmirësimin e forcës fizike.
Përbërësit: pluhur i frutave Acerola ekstrakt me 17% vitaminë C natyrale. Përdorimi: 1kapsulë në ditë.

MUMIJO-Shilajit 200mg (30 kapsula)

L-CARNITINE 300mg (60 kapsula)
L-Carnitina është sot një prej shtesave ushqimore më të njohura, e përdorur nga atletët, por sidomos në parandalimin dhe trajtimin
e sëmundjeve. Ky amino-acid sintetizohet në mëlçi dhe veshka nga lisina dhe mathionina, dy amino- acide esenciale për shëndetin.
Është gjetur kryesisht tek bimët si soja.Veç rëndësisë së tij si një djegës yndyre, L-cernitina është e dobishme në rritjen e shëndetit
të zemrës dhe trajtimin e shumë sëmundjeve të kancerit. Ka aftësinë të mbrojë mëlçinë dhe dhe nervat periferike, është e dobishme
në sëmundjet celiac, është efektive edhe në rastin e kancerit të gjirit, mund të zvogëlojë madhësinë e tumorit dhe ka efekte antioksidative shumë të forta. Ndihmon në sëmundjet kardiovaskulare, sëmundje ishemike të zemrës, shërim nga infarkti miokardik. Nuk
lejohet të përdoret nën moshën 12 vjeç, gjatë shtatëzanisë dhe ushqyerjes me gji tek femrat. Për njerëzit të cilët kanë problem me
frymëmarrjen nevojitet keshilla e mjekut për ta përdorur. Përmban: L-carnitinë -300 mg. Përdorimi: 3 hërë në ditë nga1kapsulë.

PROPOLIS (30 kapsula)

Propolisi është kompleks bimor në formë rrëshire, përbërje të ndryshme pëlhure, dylli, vajra esenciale, hekur, mikroelemente - bakër,
zink, mangan, kobalt, plus polen, flavonoide, sekrecione të pështymës së gjëndrës së bletëve. Propolisi është përdorur si një bio-stimulator i cili rrit qëndrueshmërinë dhe eleminon lodhjen. Për shkak të vetive antivirale, anti-toksike dhe anti-inflamatore, propolis gjen
shumë përdorim. Është një situmulues i mirë i rigjenerimit të indeve të dëmtuara, të çarave dhe sidomos djegieve. Është shumë e
dobishëm në shërimin e plagëve dhe shenjave pas operacioneve. Propolis oral shëron mukozën dhe është e dobishme në ndalimin e
gjakderdhjeve në mishrat e dhëmbëve. Është një antiseptik i fuqishëm. Përmban: Propolis pluhur -170 mg,Vitaminë B1-0.50 mg,Vitaminë B2-0.50mg, acid folik- 70µg,Vitaminë B6-0.50 mg,Vitaminë C-25 mg,Vitaminë B12-1 µg,Vitaminë C-25mg. Përdorimi: 3 kapsula
në ditë.

GINKGO BILOBA (60 kapsula)

Përbërësit: Ginkgo Biloba, vitaminë B1, vitaminë B2, vitaminë B6, acid folik, vitaminë B12, niseshte misri.
Kjo bimë është përdorur në mjekësinë tradicionale kineze për më shumë se 500 vjet. Përbërësit aktiv në xhinko përmbajnë
flavonoide, terpenoide dhe acide organike. Studiuesit argumentojnë se efekti i dobishëm është e lidhur me aftësitë e saj antioksidante.
Ginkgo Biloba ndihmon në stimulimin e kujtesës, në trajtimin e humbjes se kujteses tek te moshuarit, rrit përqendrimin. Ajo gjithashtu ka aftësinë për të reduktuar stresin, lufton impotencëm dhe ndihmon në funksionet njohëse, veçanërisht në rastet e Alzhaimer.
Lufton migrenën dhe dhimbjet e forta të kokës. Gjithashtu nxit qarkullimin e gjakut dhe rregullon glukozën tek diabetikët. Lehtëson
sindromën paramenstruale PMS. Një përfitim tjetër i rëndësishëm nga veprimi i Ginko për t'u theksuar është se përballon efektet e
kimioterapisë. Përdorimi: 4 kapsula në ditë.

Mumijo është i vjetër 2000 vjet në mjekësinë aziatike, Ruse, Perse, Kineze, dhe Tibetiane. Ai është formuar me anë të aktivitetit të pllakave
tektonike të tokës një ‘lëng mali’ i florës së Azisë qëndrore. Mumijo arrin të piqet pas 20 viteve të bimëve të balsamosura dhe është substanca
origjinale, e më shumë se 80 mikro dhe makro elementëve të ndryshëm dhe përmban më shumë se 10 amino-acide. Rekomandohet për:
Rigjenerimin e kockave, sidomos pas thyerjeve. Kundër inflamacionit: bajamet, sinuset dhe bronkit.Trajton osteoporozën. Forcon sistemin
imunitar. Normalizon potencën, rrit aktivitetin seksual, trajton infertilitetin dhe problemet e menopaizes tek femrat.Trajton ulçerat e stomakut
dhe traktin e zorrëve.Trajton infeksionet e forta urogjenitale.Alergjitë,hemorroidet,dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Përmban shumë
minerale për trajtimin e anemisë. Përdoret nga atletët që praktikojnë sportet ekstreme: maratonë,Triathlon, çiklizëm, etj. Shilajit eshte i zi dhe
ngjitës, i larë me ujrat pranverore derisa pastrohet nga të gjitha mbetjet ranore dhe ajo që mbetet është molekule e pastër Shilajit. Nga 100
kg Shilajit lëndë e papërpunuar, në fund të procesit të pastrimit mbetet vetëm 10% Shilajit i pastër bioaktiv.Vetëm substanca origjinale e shilajitit
gjendet në kaspulat që ne ofrojmë. Përmban: pluhur mumijo-shilajit 200 mg, Kopleks acidi fulvik, Vitaminë B1 0- 5 mg,Vitamina B2-0.5 mg,
Vitamina B6- 0.5 mg,Vitamina B9- 70 mcg ,Vitamina B12- 1mcg,Vitamina C -25 mg. Materiali i kapsulave: xhelatinë e fortë
Përdorimi: 4 kapsula në ditë, trajtim për 30 ditë, ndërpriteni 10 ditë dhe rifillojeni sërisht trajtimin për 30 ditë. Bëni të paktën 2 cikle në vit.

(60 kapsula)
Ky produkt përmban tri bakteret (Lactobacillus acidofilus, Enterococcus thermophilus dhe Lactobacillus rhamnosus) Të treja në sasi
të njëjta dhe në total një kapsule ka të paktën 5 miliardë baktere të mira.Doza e rekomanduar ditore është 10 bilion baktere duke
konsumuar produkte bulmeti. Avantazhi i Immunosan është se është stabël dhe merret më lehtë nëpërmjet kapsulave. Udhëzimet e
përdordorimit:
Për ftohje të intestinit të zorreve, rrit imunitetin. Largon bakteret e këqija nga trupi duke e bërë më rezistent ndaj infeksioneve.
Largon stresin. Përdoret pas kurave me antibiotik dhe ftohje të zakonshme. Kur e keni tepruar me pijen, dhe keni imunitet të dobet
dhe debulesë. Përbërësit: Inuline, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus thermofilus, Lactobacillus rhamnosus magnesium stearate.
Përdorimi: 2 kapsula në ditë para ose pas vakteve me një gotë ujë. Ju rekomandojmë 2 cikle në vit.

GELENK ACTIVE - ARTIKULACIONE AKTIVE (60 kapsula)

GOOD NIGHT (60 kapsula)

Kolagjeni i hidrolizuar është një proteinë e lidhur me vitaminën E, duke ushqyer dhe gjallëruar qarkullimin.Vitamina E mbron qelizat
nga radikalet e lira dhe është një antioksidant i fuqishëm. Kolagjeni-(shtesë ushqimore), i cili rindërton indet, i cili lejon qarkullimin e
toksinave dhe yndyrnave, duke i eleminuar ato, dhe ka efekt në ushqyerjen dhe hidratimin e qelizave. Efektet e kolagjenit përmirësojnë
kushtet dhe cilësinë e lëkurës, pastron lëkurën nga puçrat dhe e rigjeneron atë, gjithashtu redukton shfaqjen e rrudhave. Artriti
reumatid: eliminon dhimbjet në nyje dhe rigjeneron indet. Rrit potencën seksuale, rigjeneron prostate, i bën enët e gjakut më fleksibël,
largon mbetjet e yndyrnave në organet e brëndshme (mëlçi, zemrër, zorrë, etj), është e rekomanduar për shërim pas një operacioni
- përmirëson gjendjen e flokëve dhe thonjve, forcon zemrën - redukton celulitin. Mbron enët e gjakut dhe të trurit për shkak të
arteriosklerozës. Përmban: kolagjen të hidrolizuar 200 mg, mikrokristalinë celulozë-115 mg,Vitaminë E-15 mg.
Përdorimi: 2 kapsula në ditë para ushqimit.

VAJ SALMONI (90 kapsula)
Vaji i Salmonit është një burim i acideve yndyrore EPA omega-3 dhe DHA acide yndyrore poliunsaturated, yndyrna të cilat trupi nuk
arrin ti sintetizoje vetë. Konsumi i Omega -3 është shumë i rëndësishëm për njerëzit që vuajnë nga diabeti dhe me probleme kardiovaskulare. Mund të përdoret në trajtimin e artritit, alergjive, sëmundjeve të zemrës, për aktivitetet fizike intensive të atletëve, rritjen
e imunitetit, për parandalimin e depresionit, për funksionimin dhe zhvillimin e trurit në mënyrë të duhur, gjithashtu ul kolesterolin.
Përmban: vaj salmoni 500 mg,Vitaminë E natyrale 5 mg. P
Përdorimi: 3 kapsula në ditë para ushqimit. Të mos përdoret nga fëmijët nën moshën 3 vjeç.

IMMUNOSAN

Përbërësit: Murriz pluhur, fara lulëkuqe, lule pasioni pluhur, niseshte misri, vitaminë B1, B2, B6, acid folik.
Material i kapsulës: xhelatinë e forte. Vetite e Bimeve: Murrizi-Acidet triterpenike zgjerojne arteriet ne pergjithesi dhe ato koronare
ne vecanti. Fuqizojne muskulaturen e zemres. Aminopurinat rregullojne qarkullimin e gjakut. Perdoret si mjet antisklerotik. Fuqizon
zemren e demtuar nga shqetesimet nervore, ne goditjet e forta nervore, ne veshtiresite e frymemarrjes, ne pagjumesi etj.Farat e
Lulëkuqes- janë përdorur si një mjekim natyror kundër ankthit dhe stresit, dhe kanë një efekt qetësues dhe sedativ për sistemin
nervor. Lule pasioni -përdoret për trajtimin e çrregullimeve të gjumit dhe historikisht në mjekësinë popullore për të trajtuar dhimbjet, pagjumësinë në lidhje me krizat nervore dhe histeritë. Një gjumë i qetë nxit mirëqenien e përgjithshme. Përdorimi: 1 kapsulë në
ditë në mbrëmje.

MULTIVITAMIN MULTIVITAMINA + MINERALE A-Z (60 kapsula)

Kapsulat përmbajnë të gjitha vitaminat e mundshme dhe të gjitha mineralet dhe mikro-mineralet e nevojshme për jetën. Përmban
vitaminat: A, C, D3, E, B1, B2, B3, B6, B12, Acidi folik, K1+ Mineralet: Kalcium, Magnez, Hekur, Zink, Baker, Selen, Mangan, Krom,
Molibden. Kapsulat shërbejnë:
- për të shtuar rruazat e kuqe të gjakut (kundër anemisë),- për të rritur imunitetin - për të rritur fuqinë fizike dhe mendore
- për të shtuar masën muskulore dhe zvogëluar masën dhjamore në bark (kundër mbipeshës), - për të rritur koncetrimin, vëmendjen,
logjikën, - për të larguar stresin, depresionin (e lehtë), dobësinë, ligështinë Kapsulat mund të merren edhe nga personat e shëndoshë
(për kënaqësi, për të patur një jetë të shëndetshme) ndërsa janë pothuajse të domosdoshme për personat që merren me sport,
fitness, punë fizike, për personat e sëmurë, me stres, për ushtarët, policët, rojet e sigurisë, për personat që rrinë shumë pa gjumë, etj
Përdorimi: 2 kapsula në ditë.

