
NUTRILITE™ DOUBLE X™ 
a NUTRILITE™ Daily 



Co je to zdraví? 
 

Zdraví je stav úplné fyzické, mentální a sociální pohody, nejen pouhá 
absence nemoci.* 

*Definice Světové zdravotnické organizace 



Faktory ovlivňující zdravotní stav* 

  
•  Životní styl a výživa 50 % 
•  Genetika a dědičnost 20 % 
•  Přírodní, sociální a pracovní prostředí 20 % 
•  Péče o zdraví 10 % 

*Údaje Světové zdravotnické organizace 



• Eliminace rizikových faktorů 

Osm pilířů optimálního zdraví* 

*Dr. Duke Johnson, Medical Director, Nutrilite Health Institute Center for Optimal Health 

• Správná spotřeba makročástic (tuků, 
bílkovin a sacharidů) 

• Správná spotřeba mikročástic 
(vitaminů, minerálních látek, 
fytonutrientů) • Pozitivní emoce 

• Dostatek odpočinku 

• Správná péče o zdraví 

• Zdravé životní prostředí 

• Fyzická aktivita 



Význam vyvážené stravy pro zdraví 

  
• Optimální zdravotní stav není možný bez vyvážené a zdravé stravy 
• Vyvážená strava je obzvlášť důležitá, pokud jste vystaveni velkému stresu 
• Doplňky stravy můžete s úspěchem používat po celý rok 
 

*Údaje Světové zdravotnické organizace 



Vitaminy, minerály a další výživné látky 

Určité faktory mohou z Vašeho těla vitaminy a minerální látky ubírat.  

• Vitaminy a minerální látky posilují naši 
imunitu, pomáhají buňkám našeho těla 
správně růst a rozvíjet se a zajišťují 
normální fungování všech našich orgánů  

• Vaše strava musí zahrnovat alespoň pět 
porcí ovoce a zeleniny denně 
 



Vitaminy jsou základem života 

Typ mikroživin 

Vitaminy 

 
Jejich účinek na lidský organismus 

 
•Vitaminy: hrají hlavní roli  
v metabolismu a příjmu živin  
•Vitaminy: účastní se tvorby 
krevních buněk, genetického 
materiálu a hormonů 

2 skupiny vitaminů: vitaminy 
rozpustné ve vodě (všechny 
vitaminy skupiny B a vitamin C)  
a vitaminy rozpustné v tucích 
(vitaminy A, D, E a K)  
 



Minerální látky jsou účinnými pomocníky 

Jejich účinek na lidský organismus 
 

•Potřebné k udržení vyrovnané 
hladiny tekutin v organismu 
•Jsou katalyzátory chemických 
reakcí 
•Jsou zapojeny do tvorby tkání  
a orgánů (kostí, svalů, nervů) 
•Účastní se syntézy a aktivace 
fermentů, které urychlují reakce  
v rámci celého těla, od imunitního 
systému po hormony  

Minerální látky 

Typy mikroživin 

 Dělí se na  makrominerály  
a mikrominerály. 



Antioxidanty, naše přirozená ochrana 

Typy mikroživin 
 

Účinky na lidský organismus 
 

• Přírodní nebo syntetické látky 
neutralizující volné radikály 

• Antioxidanty se vyskytují v nejrůznějších 
druzích ovoce a zeleniny 

 
   
 

Vysoký obsah volných radikálů v buňkách lidského těla se spolu se stárnutím 
považuje za hlavní přičinu aterosklerózy, kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny 

Antioxidanty 

Mezi antioxidanty patří vitaminy  
C a E, selen, fytonutrienty 
 



Fytonutrienty jsou zázrakem přírody 

Fytonutrienty 

Typy mikroživin 

Jejich účinek na lidský organismus 
•  Živiny odvozené z rostlinného materiálu  
•  Zvyšují účinnost vitaminů  
•  Ovlivňují metabolismus 
•  Pomáhají snižovat riziko kardiovaskulárních 

onemocnění 
•  Mnohé z nich vystupují v roli antioxidantů 



Proč potřebujeme doplňky stravy 

• Naše potřeby v různých obdobích 
našeho života 

• Naše stravovací návyky 

• Náš navyklý způsob života 

• Naše osobní preference 



Optimální řešení od 
NUTRILITE™ 



Optimální řešení od NUTRILITE™ 

  
NUTRILITE nabízí dva multivitaminové/multiminerální výrobky, které  
v průběhu roku uspokojují Vaše nejrůznější potřeby: 

• NUTRILITE™ Daily – základní množství živin. 
• NUTRILITE™ Double X™ – lepší nutriční podpora s celou řadou 

fytonutrientů  



Proč právě NUTRILITE™? 

 Tradice: 
 1934: Carl F. Rehnborg uvádí  

na severoamerický trh svůj první 
multivitaminový a multiminerální výrobek 

 Rostlinné koncentráty: dodávají Vašemu 
organismu důležité fytonutrienty 

* Zdroj: Euromonitor International Limited, Vitaminy a doplňky stravy, globální 
maloobchodní ceny, 2010 

 NUTRILITE je nejprodávanější světová 
značka vitaminů a doplňků stravy.* 



NUTRILITE™ DOUBLE X™ 
Špičkový doplněk stravy s mnoha vitaminy, minerály a fytonutrienty 
– jedná se o pokročilou recepturu vytvořenou tak, aby Vám poskytla 

lepší nutriční podporu při zvýšených požadavcích, když Vaše tělo 
vyžaduje větší přísun živin.  



NUTRILITE™ DOUBLE Х™ 

Vlastnosti: 
• 13 vitaminů, 10 minerálních 

látek 
• Obsahuje rostlinné koncentráty 

z 23 různých druhů ovoce a 
zeleniny 

• Doporučené užívání: dvakrát 
denně dvě vitaminové tablety, 
jednu tabletu s minerálními 
látkami a jednu s fytonutrienty 

• Samostatné tablety obsahující 
vitaminy, minerální látky  
a fytonutrienty 

• Bez přídavku umělých sladidel, 
barviv, ochucovadel  
a konzervačních látek 
 

Přínos pro zákazníka: 
• Účinně Vás zbaví mimořádného 

emocionálního a fyzického napětí 
• Zdroj celé řady fytonutrientů 
• Po celý den udržuje stálou optimální 

úroveň živin v krvi. 
 

Představuje pevný základ jakéhokoli 
programu doplňkové výživy 

 



NUTRILITE™ DOUBLE Х™ 

  Rostlinné zdroje 
fytonutrientů 



NUTRILITE™ Rostlinné koncentráty 

  Při výrobě doplňků stravy NUTRILITE™ 
používáme rostlinné koncentráty, protože se 
držíme zásady, že rostlinná potrava hraje ve 
vyvážené stravě významnou roli. 

• Pěstování zemědělských plodin používaných  
k získávání rostlinných koncentrátů vychází z 
postupů stabilního udržitelného zemědělství. 

• Speciální technologický proces zaručuje maximální 
využití léčivých vlastností rostlin a maximální obsah 
výživných látek.  

• Každý koncentrát NUTRILITE je jedinečný, jejich 
společným rysem je ale vysoká výživná hodnota. 



NUTRILITE™ DOUBLE X™ 

 Je ideální volbou pro každého, kdo: 
• vede aktivní život a je často vystaven silnému emocionálnímu či fyzickému 

stresu 
• konzumuje stravu, která postrádá výživné látky 
• si chce po celý den zajistit optimální úroveň základních živin 



NUTRILITE™ DOUBLE X™ 

 Je ideální volbou pro každého, kdo: 
• často konzumuje vysoce zpracované potraviny nebo potraviny, které byly delší 

dobu skladovány nebo které nejsou dostatečně čerstvé 
• se neřídí doporučením dietetiků: zařadit do každodenní stravy minimálně pět 

porcí ovoce, zeleniny a celozrnných výrobků 
• dává přednost doplňkům stravy bez umělých příchutí, barviv či konzervačních 

látek.  



  
Značka NUTRILITE je na NUTRILITE™ Double X™ hrdá,  
protože to je  

• PRVNÍ VÝROBEK uvedený na trh, základní kámen portfolia výrobků 
NUTRILITE pro optimální tělesnou a duševní pohodu 

• NEJÚPLNĚJŠÍ kombinace vitaminů, minerálních látek a fytonutrientů 
NUTRILITE v účinném množství 

• JEDINÝ multivitamin značky NUTRILITE, který obsahuje koncentráty z 23 
druhů rostlin 
 

 

NUTRILITE™ DOUBLE X™ 



NUTRILITE™ Daily 
Doplněk stravy NUTRILITE Daily je dalším zdrojem vitaminů  
a minerálních látek, který ve Vaší každodenní stravě doplní 

nedostatky, takže můžete s plnou důvěrou prohlásit, že se staráte  
o své tělesné a duševní blaho. 



NUTRILITE™ Daily 

 Vlastnosti: 
• Jedna tableta denně, praktické řešení 
• Obsahuje 18 vitaminů a minerálních látek  
• Obsahuje rostlinné koncentráty 
• Bez přídavku umělých sladidel, barviv, 

ochucovadel a konzervačních látek. 

 Přínos pro zákazníka: 
• Pomáhá doplnit nedostatky ve výživě  
• Poskytuje široké a vyvážené pokrytí základními 

vitaminy a minerálními látkami  
• Fytonutrienty pomáhají zvyšovat účinek vitaminů  

a minerálních látek a poskytují dodatečnou hodnotu.  

Poskytuje pevný základ jakéhokoli programu 
doplňkové výživy 

 

 



  Rostlinné zdroje fytonutrientů 

NUTRILITE™ Daily 



 
• potřebuje pokrýt základní 

potřebu živin 
• nemá vždy možnost správně  

a pravidelně se stravovat 
• se stravuje nevyváženě 
• dává přednost doplňkům stravy 

bez umělých příchutí, barviv či 
konzervačních látek. 

 Je ideální volbou pro 
každého, kdo:  

NUTRILITE™ Daily 



NUTRILITE™ DOUBLE X™ a Daily 

 Objevte své optimální já! 
  

 NUTRILITE™ nabízí dva multivitaminové/multiminerální výrobky, které  
v průběhu roku uspokojují Vaše nejrůznější potřeby: 

 
• NUTRILITE™ Daily je určen pro období, kdy potřebujete základní množství 

živin, které Vám dodají jistotu, že se o sebe dobře staráte.  
• NUTRILITE™ DOUBLE X™  je výrobek vycházející z té nejkomplexnější  

z receptur NUTRILITE – receptury, jejímž úkolem je poskytnout Vašemu 
organismu speciální podporu v době, kdy to potřebujete, a to 
prostřednictvím celé řady fytonutrientů, které přispívají k vyšší účinnosti 
vitaminů.  
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