
Nutria™ 

 

Unikátní směs výtažků z ovoce a zeleniny doplněných o SelenoExcel®  a další nezbytné látky.

Název produktu: Nutria ®

Složení: Viz níže

Využití jako prevence: Ano

Využití jako podpora léčby: Ano

Definice působení v organizmu: Nutria pomáhá chránit organizmus před volnými 
radikály, toxickými a chemickými látkami a podporuje 
přirozenou obranyschopnost organizmu.

Vědecké studie:  Ano. Zašleme na vyžádání.

Obsah - Nutria kapsle: 60 kapslí

Doporučená denní dávka: 1-2 kapsle (ne více)

tj. potřebné měsíční množství: 1-2 balení Nutria

Vhodné pro děti: Ano, s přihlédnutím na schopnost polykat kapsle.

Vhodné pro těhotné a kojící: Ano, pozitivně působí i na plod, či kojené děti.

Způsob užívání: 1-2 kapsle denně během jídla. Vydatně zapíjet, 
nejlépe čistou vodou. Užívat dlouhodobě, nejméně 3-4 
měsíce bez přerušení.

Více informací na www.intra-lekarna.cz

Cena jednoho balení: 792,- Kč - 554,- Kč (dle získané slevy)

Možná sleva: Ano, až 40%

Výše možné slevy: sleva klientská a distributorská: 20% a více + bonusy

Záruční doba:
až 3 roky (neotevřené balení, počítá se ode dne 
plnění)

Výhodná nabídka: Ano. Kontaktujte nás na tel.: +420 77131269

http://www.intra-lekarna.cz/
http://www.selenoexcell.com/


Nutria – základní popis

Přípravek  Nutria® obsahuje  organický SelenoExcell® high  selenium  yeast, 
stopové  prvky,  fytonutrienty  -  "vitaminy  nové  generace", které  podporují 
imunitní  systém  a  dodají  vašemu  tělu  kýženou  vitalitu  a  zdraví. Směs 
antioxidantů  obsažených  v  přípravku  Nutria  je  speciálně  vyvinuta  jako 
podpůrný  prostředek  pro  neutralizaci  volných  radikálů  a  pro  zachovávání 
buněk ve zdravém, nepoškozeném stavu.

Společné  užívání  INTRA® a  NUTRIA®,  2  kapsle  NUTRIA a  2  odměrky 
INTRA®, znamená denní příjem 3336 antioxidačních jednotek (ORAC). Vaše 
schopnost "bránit se " (antioxidační ochrana buněk) tím vzroste o 278%. Na 
Lékovém informačním centru v Brně byly provedeny výzkumy na reakci při 
aplikaci  u  buněk  rakoviny  děložního  čípku  s  velmi  příznivými  výsledky. 
Podrobnosti  výzkumu  vám  rádi  zašleme  na  vyžádání. Nutria  obsahuje 
bezpečný a účinný 100% organicky vázaný selen SelenoExcell. 

http://www.selenoexcell.com/
http://www.selenoexcell.com/


Nutria - jak pomáhá

Na  lidský  (resp.  na  každý)  organizmus  působí  každodenně  znečištěné 
prostředí, ve kterém žijeme. Znečištěné ovzduší, potravináčské chemikálie, 
kontaminovaná voda a stres. To jsou časté příčiny vzniku tzv. volných radikálů 
v organizmu. Jedná se o typ molekuly,  která deformuje membrány buněk, 
působí  na  genetický  materiál  DNA a  v  posledu  buňky  likviduje  (zabíjí).
To nakonec vede k předčasnému stárnutí  a  mnoha onemocněním jako je 
např.  rakovina,  srdeční  onemocnění,  Alzheimerova choroba,  šedý zákal  či 
makulární degenerace sítnice.

Proti těmto negativním vlivům je potřeba se bránit. Intra i Nutria jsou v tom 
velkou  pomocí.  Právě Nutria obsahuje  silnou  skupinu  antioxidantů,  které 
dokáží  ničit  volné  radikály,  chránit  buňky  a  pomáhat  při  regeneraci 
poškozeného organizmu. Nahrazuje také nedostatek potřebných fytonutrientů 
v  běžné  stravě.
Nutria je -  pokud je pravidelně užívána - neocenitelným přípravkem, který 
podporuje  naše  fyzické  i  duševní  zdraví  a  pohodu.
Doporučená denní dávka Intry a Nutrie zvýší příjem jednotek ORAC o 64%. 
ORAC - to je označení z anglického "Oxygen Radical Absorbance Capacity", 
což  vyjadřuje  "schopnost  pohlcovat  volné  radikály".  Je  to  měřítko 
antioxidačních  vlastností  jídla,  nebo výrobků.  V  běžné stravě  je  zpravidla 
méně  než  jedna  polovina  potřebných  jednotek  ORAC.  Jak  vidno,  užívání 
produktů Intra a Nutria tyto jednotky bohatě doplní.

Nutria - způsob užívání
Užívání produktu Nutria je podobně jako u produktu Intra jednoduché. Nutria 
se užívá během jídla,  a je dobré ji  vydatně zapít.  Zatímco Intru je možno 
užívat v téměř neomezeném množství (no, dva litry denně by bylo opravdu 
hodně :-),  Nutrii  užívejte s  rozvahou:  stačí  1-2 kapsle denně.  Víc by bylo 
zbytečné,  Váš  organizmus  by  to  nejspíše  stejně  nedokázal  využít.
Doporučujeme  užívat  produkty  Intra  a  Nutria  spolu.  Není  to  sice  žádná 
podmínka, ale berte to jako dobré doporučení. Produkty se spolu doplňují a 
při společném užívání jsou účinky výraznější.

Nutria - základní pravidla pro užívání
•Užívejte produkt Nutria pravidelně každý den.
•Nutrii berte během jídla.
•Doporučená denní dávka je 1-2 kapsle denně. Více si raději nedávejte.
•Kapsle  Nutria  je  potřeba  vydatně  zapíjet,  doporučujeme  obyčejnou 
vodu bez bublinek.



Nutria – co neobsahuje
•umělé konzervanty
•sladidla a škrob
•přísady z pšenice či mléka 

Nutria – složení
• Hrozny
• borůvky
• brokolice
• rajčata
• jablka
• červená řepa
• zelí
• mrkev
• květák
• třešně
• česnek
• grapefruit
• mango
• cibule
• pomerančové slupky
• petržel
• ananas
• švesteky
• maliny
• šípky
• špenát
• jahody
• zelený čaj
• želatina
• voda
• mikrokristalická celulóza
• oxid křemičitý



Obsah v jedné kapsli: Poznámka: Složení se může v různých zemích lišit. 
Zkontrolujte obal výrobku, nebo se předem informujte u společnosti 
Lifestyles, nebo u vašeho dodavatele.

• Zelený čaj (50% polyfenolů): 100 mg
• Borůvky: 75 mg
• Hrozny: (95% proantokyanidinů): 50 mg
• Brokolice: (0,1% sulforafan): 50mg
• Rajčata (0,2% lykopen): 50 mg
• Vitamín A: 204 µg (25)
• Vitamín A (Beta karoten): 36 µg (30)
• Vitamín C (kyselina askorbová): 30 mg (50)
• Vitamín E (vit E acetát): 5 mg (50)
• Kyselina listová: 22 µg (11)
• Zinek (síran zinečnatý): 2,5 mg (16)
• Chrom (chlorid chromnatý): 5 µg (2,5)
• Molibden (z kvasnic): 5 µg (10)
• Molibden (chelát): 5 µg (-)
• Selen (z kvasnic, Selenium Yeast): 100 µg (50)

První číslo udává množství v jedné kapsli, číslo v závorce je doporučená 
denní dávka.             

Více informací na www.intra-lekarna.cz nebo www.intra-lifestyles.eu  

http://www.intra-lifestyles.eu/
http://www.intra-lekarna.cz/


Společné užívání Intry a Nutria má blahodárný účinek na lidský organizmus.
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