
Intra® – každodenní nezbytnost

Lidský organismus se skládá z osmi soustav (systémů), jejichž 
fungování a vzájemná součinnost musí být udržovány, aby se 
celé naše tělo mohlo těšit optimálnímu zdraví.

Intra pomáhá vyživovat buňky našeho těla a zásobovat je 
důležitými antioxidanty na rostlinné bázi, které postrádáme 
v našem moderním jídelníčku. Na to vše stačí jedna dávka 
přípravku denně.

Intra je přesně vyvážený přípravek obsahující třiadvacet 
osvědčených a prověřených rostlinných výtažků, které jsou 
zdrojem antioxidantů, flavonoidů, ligninů, polysacharidů  
a dalších živin důležitých pro naše zdraví obsažených v 
jednotlivých bylinných výtažcích. Jako doplněk stravy na  
přírodní bázi Intra pomáhá posilovat a udržovat v rovnováze 
jednotlivé soustavy lidského organismu.

•  Lahodný nápoj na bázi ovocného džusu vhodný pro dospělé 
 i děti

•  K dostání je také ve formě praktických kapslí (2 kapsle = 
 1 dávka tekutého přípravku)

•  Přípravek je možno užívat kdykoliv během dne, a to s jídlem 
 i nalačno

•  Užívané množství přípravku Intra závisí na vašich osobních 
 potřebách – nejvýše však 168 ml denně

•  Klíčem k účinnosti přípravku Intra je 
 synergický efekt, který lze definovat jako 
 součinnost většího množství bylin, jež 
 mají v dané kombinaci větší potenciál, 
 než jaký by vykazovaly jednotlivě

•  Každodenní užívání přípravku Intra 
 upevňuje zdraví – dodržováním drobných, 
 ale pravidelných úkonů se tak tělo udržuje 
 při síle a zdraví po celý život

•  Na přípravek je poskytována třicetidenní 
 záruka formou vrácení peněz

Od roku 1992 se přípravek Intra distribuuje a bezpečně používá 
ve více než 20 zemích na celém světě a mezi miliony spokojených 
zákazníků je znám svou bezpečností a účinností.

Pro více informací o Lifestyles a našich produktech,  
kontaktujte Nezávislého Distributora Lifestyles
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Dávno před vznikem prvních historických záznamů nacházeli
naši předkové v bylinách, rostlinách, koříncích, kůrách stromů 
a květech – tedy přírodních zdrojích – složky potravy a živin, které 
v současném jídelníčku chybějí. Postupem času se bylinné výtažky
z těchto zdrojů začaly pro své léčivé a regenerační vlastnosti
používat v širokém měřítku. Celá staletí lidé tyto prosté, avšak
účinné vědomosti o bylinách prohlubovali a sdíleli. Nakonec své
ústně tradované zkušenosti zapsali.

První známá svědectví o konkrétních bylinných směsích pocházejí
z doby před více než třemi tisíci let. Mnohé z těchto raných 
receptur se předávaly z generace na generaci. Ty, které přestály
zkoušku časem, jsou dnes využívány miliony lidí a lékařů na
celém světě. Za každou recepturou stojí kolektivní moudrost
celých staletí – a každá je svědectvím o různorodosti kultur 
a klimatických podmínek, které utváří náš svět.

Intra v sobě spojuje tuto dávnověkou moudrost celého světa
s nejnovějšími vědeckými poznatky. Tato kombinace dala
vzniknout doplňku výživy vytvořenému s ohledem na současný
životní styl.

•       Všech třiadvacet bylin používaných při výrobě přípravku Intra
 je pěstováno přirozeným způsobem bez použití chemických
 postřiků a umělých hnojiv

•  Bylinné přísady přípravku Intra se sklízejí ručně, aby byl 
 zachován vysoký obsah aktivních složek

•  Po důkladné prohlídce a rozboru jsou z každé rostliny 
 extrahovány aktivní složky

•  Standardizace a prováděné zkoušky zajišťují u každého výtažku 
 konstantně vysokou hladinu aktivních složek

•  Výtažky jsou následně podle receptury Lifestyles smíchány 
 v určitém poměru, čímž se vzájemně posílí jejich přínosy 
 pro zdraví

•  Konečný výrobek je plněn do lahví v provozovně s osvědčením 
 HACCP za přísných výrobních podmínek a v souladu s normami 
 GMP, zaručujícími trvalou kvalitu a účinnost

Spojení vědeckých poznatků a  
tradiční moudrosti

23 důvodů pro lepší 
zdraví

Jedinečná směs třiadvaceti bylinných výtažků

Lifestyles Czech Republic s.r.o.
Hlavní 131
624 00 Brno

Lifestyles je přední celosvětově působící společnost založená 

na filosofii síťového marketingu. Nabízí výrobky pro zdraví a 

zdravý životní styl, které lidem pomáhají žít lepším životem, 

každý den. Lifestyles vyvíjí a vyrábí prvotřídní doplňky výživy 

z přírodních zdrojů, přípravky pro zdravý jídelníček a redukci 

nadváhy a výrobky pro péči o krásný vzhled a osobní hygienu, 

které prostřednictvím své sítě nezávislých distributorů nabízí po 

celé Severní Americe, Asii a Evropě. Více informací naleznete na   

www.lifestyles.net
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MEXIKO
Heřmánek pravý
Přestup lékařský

JIŽNÍ AMERIKA
Mučenka
Aloe vera (gel)
Přestup lékařský

AFRIKA 
Kořen zázvoru 

MAROKO
Tymián

INDIE
Kořen čekanky
Celerová semínka
Paprika
Slzovka porcelánová
Kořen zázvoru

ČÍNA
Kořen ženšenu sibiřského
Kořen kozince
Houba reishi 
Bobule schisandry čínské
Kořen pampelišky
Kořen zázvoru

AUSTRÁLIE
Pískavice řecké seno

BULHARSKO
Kořen pampelišky

ITÁLIE / ALBÁNIE
Jalovcové bobule

SEVERNÍ AMERIKA
Šípky čínské růže

SEVERNÍ AFRIKA 
Chinese rose hips

EGYPT
Heřmánek pravý

FRANCIE
Kořen čekanky

ŘECKO / TURECKO
Kořen lékořice

VELKÁ BRITÁNIE
Jalovcové bobule

RUSKO
Kořen lékořice

SIBIŘ
Kořen ženšenu sibiřského

KOREA
Kořen ženšenu sibiřského

EVROPA
Šípky čínské růže

OBLAST STŘEDOZEMNÍHO MOŘE
Pískavice řecké seno

ASIE
Kořen lékořice
Šípky čínské růže

STŘEDNÍ AMERIKA
Přestup lékařský

GERMANY
German chamomile

1.	 	Plody schizandry čínské (Schisandra chinensis)	V	různých	kombinacích	používány	již	
tisíce	let.	Současný	výzkum	studuje	jejich	velmi	silné	antioxidační	účinky.

2.	  Sibiřský ženšen	(Eleutherococcus senticosus)	Jedno	z	nedůkladněji	prozkoumaných	
tradičních	bylinných	léčiv.	Ženšen	byl	nedávno	„znovuobjeven“	díky	studiím	ruských	vědců.

3.	  Kozinec	(Astragalus membranaceus)	Považován	za	jedno	z	nejlepších	bylinných	léčiv.	
Řada	expertů	jej	v	mnohých	ohledech	upřednostňuje	před	ženšenem.

4.	  Heřmánek pravý (Chamomilla recutita)	Původem	z	Evropy.	Pro	své	neagresivní	
vlastnosti	odedávna	oblíbená	bylina.

5.	  Houba reishi	(Ganoderma lucidum)	Ve	staré	Číně	označovaná	za	„elixír	života“.	Houbu	
směl	tehdy	používat	výhradně	císař.

6.	  Smetanka lékařská	(Taraxacum officinale)	Známá	svými	silnými	kořeny	—	
symbolizuje	sílu	a	dlouhý	život.	Rostlina	původem	z	Evropy	roste	a	je	používána		
po	celém	světě.

7.	 	Meduňka lékařská	(Melissa officinalis)	–	původem	z	jižní	Evropy,	nyní	se	vyskytuje		
na	celém	světě.	Je	známá	svými	uklidňujícími	účinky,	celá	rostlina	je	využívána	pro		
svoji	nutriční	hodnotu.

8.	 	Kořen lékořice	(Glycyrrhiza species)	Původem	ze	Středního	východu	a	Číny.	Nazýván	
„šedou	eminencí“,	protože	v	přípravku	harmonizuje	a	spojuje	další	bylinné	složky.

9.	  Jalovcové bobule	(Juniperus communis)	Pochází	z	východní	Evropy.	Některé	druhy	
jalovce	jsou	více	než	tisíc	let	staré.	Pryskyřičné	aromatické	jalovcové	šištice	byly	za	
dávných	časů	vysoce	ceněny	Evropany,	kteří	věřili,	že	jalovec	přestavuje	životní	sílu.		
V	našem	přípravku	je	používán	jako	klasické	ochucovadlo.

10.	  Čínská růže	(Rosa laevigata)	Mezi	nejrůznějšími	druhy	růží	pěstovanými	pro	své	plody	
je	čínská	růže	v	Číně	tradičně	nejoceňovanější.	Klasické	spisy	o	jejích	účincích	tvrdí,	že	
zvyšuje	odolnost	vůči	chladu	a	organismus	ji	dobře	vstřebává.	Plody	čínské	růže	jsou	
bohaté	na	bioflavonoidy,	rostlinné	kyseliny	a	další	živiny.	Původem	z	Číny	a	Japonska.

11.	 	Vojtěška	(Medicago sativa)	Původem	z	Blízkého	východu,	nyní	se	pěstuje	po	celém	
světě.	Vysoký	obsah	vitaminů,	minerálů,	flavonoidů,	aminokyselin	a	proteinů.	Tradičně	
používána	jako	prostředek	pro	uchování	vitality.

12.	 	Zimozelen	(Chimaphila umbellata)	S	oblibou	používaný	americkými	Indiány.	Původem	
ze	Severní	Ameriky	z	oblasti	mezi	státy	Quebec	a	Georgia.

13.	 	Čekanka	(Cichorium intybus)	Původem	z	Evropy	a	Asie.	Tradičně	používaná	v	jídle	jako	
jedinečná	přísada.

14.	  Mučenka	(Passiflora incarnata)	Původem	z	jihu	Spojených	států,	kde	byla	s	oblibou	
používána	Indiány	kmene	Čerokí.	Ti	jí	přikládali	velký	význam	a	používali	ji	v	celé	řadě	
tradičních	přípravků.

	15.	  Včelí pyl (Apis pollenus)	S	vysokým	obsahem	živin,	včetně	vitaminů,	minerálů,	proteinů	
a	aminokyselin.	Dva	tisíce	let	stará	čínská	legenda	tvrdí,	že	dlouhodobé	používání	vede	k	
pocitu	„lehkosti	a	chuti	do	života“.

16.	 	Aloe vera (Aloe barbadensis)	Běžně	zmiňovaná	v	západní	folklórní	tradici.	Nyní	hodně	
používána	v	odvětvích	zabývajících	se	zdravou	stravou	a	kosmetikou.

17.	 	Tymián	(Thymus vulgaris)	Původem	z	oblasti	Středozemního	moře.	Nyní	hojně	pěstovaný	
po	celém	světě.	Díky	jedinečným	vlastnostem	je	používán	v	kosmetice	a	jako	koření	při	
přípravě	jídel.	

18.	 	Slzovka porcelánová	(Coix lacrymajobi)	Historie	jejího	užívání	započala	před	dvěma	
tisíci	let.	Vykazuje	obdobné,	avšak	mírnější	vlastnosti	než	orientální	ženšen.	Pěstuje	se	v	
tropických	oblastech	na	celém	světě.

19.	 	Pískavice řecké seno	(Trigonella foenum-graecum)	Pěstuje	se	převážně	na	Středním	
východě	a	v	oblasti	Středozemního	moře.	Jedna	ze	skutečně	pradávných	tradičních	rostlin,	
jejíž	používání	je	doloženo	již	před	několika	tisíci	let	ve	starém	Egyptě.	Tvrdí	se	o	ní,	že	dává	
„oheň	a	životní	sílu“.

20.	  Zázvor	(Zingiber officinale)	Původem	z	jižní	Asie,	v	současnosti	se	pěstuje	v	tropických	
oblastech	na	celém	světě.	Tradičně	používán	pro	své	čisticí	účinky.	Nejnovější	studie	také	
poukazují	na	obsah	antioxidantů.

21.	 	Celerová semínka (Apium graveolens)	Původem	z	jižní	Evropy.	Věří	se,	že	prostupují	
celým	organismem	a	zklidňují	ho.

22.	 	Paprika	(Capsicum species)	Bohatá	na	vitaminy,	tradičně	se	používá	pro	posílení	
metabolismu.	Běžně	užívána	pro	zvýšení	účinnosti	jiných	bylinných	výtažků	v	přípravku.

23.	 	Přestup lékařský	(Smilax officinale)	Původem	z	tropické	Ameriky	a	Západní	
Indie.	Dlouhou	dobu	známý	jako	lidový	lék,	v	současnosti	se	používá	v	mnoha		
potravinářských	výrobcích.

Bylinné přísady přípravku Intra - příroda ze všech koutů světa

Objevte lepší život s přípravkem 
Intra

USA
Meduňka lékařská
Vojtěška
Zimozelen okolíkatý
Mučenka
Aloe vera (gel)
Včelí pyl

ŠPANĚLSKO
Kořen lékořice
Tymián
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