
Nejúčinnější a nejudržitelnější doplňky stravy – pro zdravý svět

Chcete posunout svůj jídelníček na další úroveň? Udržitelný a s přírodními

ingrediencemi? Pak je pro vás Biotanicals jako stvořený.

Made in Germany





Kdo jsme a co nás dělá jedinečnými?

Jsme odborníci na výživu a vědci, milovníci rostlin, sportovci a 

ekologové. Milujeme být aktivní v přírodě a cítíme se fit a vyrovnaní. 

Díky vášni pro výživu, sport a přírodu se Biotanicals zrodila se 

sídlem v krásném Hamburku.

Naším cílem je nabízet nejlépe fungující, nejpřirozenější a 

udržitelné doplňky výživy. Chceme podporovat kvalitu vašeho

života a vaše zdraví.

Ochrana planety je pro nás stejně důležitá jako zdravý životní styl. 

Tyto dva aspekty jsme pro vás spojili v našich doplňcích stravy.



Jak v Biotanicals myslíme udržitelně a 

dlouhodobě?

Zajímá vás, jak se odlišujeme od farmaceutických společností a 

všech ostatních prodejců na trhu – jednoduše.

Naše doplňky stravy se skládají pouze z přírodních surovin, protože

vaše tělo nepotřebuje neúčinná plniva a superplastifikátory.

Naše produkty jsou navíc snadno stravitelné, snadno se polykají

díky lékové formě kapslí a ohromují vysokou biologickou

dostupností.

Ekologicky škodlivé obaly považujeme za zbytečné a proto jsou

naše dózy vyrobeny z kompostovatelné cukrové třtiny. Kromě

toho kompenzujeme veškeré emise CO2 naším závazkem k 

projektům na ochranu klimatu.

Výsledek: udržitelné a klimaticky neutrální produkty.



Proč byste si měli vybrat naše vitamíny a 

doplňky stravy?

PŘÍRODNÍ - NEJLEPŠÍ EFEKT

Nejlepší účinek má rostlina! Naše přírodní doplňky jsou díky své

čisté formě a bez zbytečných přísad ideálně biologicky dostupné

ve vašem těle.

KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ

Všechny emise CO2 našich produktů kompenzujeme v projektech

ochrany životního prostředí. Ochrana našeho životního prostředí je 

pro nás velmi důležitá.

KOMPOSTOVATELNÉ

Naše dózy se skládají ze 100% cukrové třtiny a jsou tedy

kompostovatelné. Proč byste si tedy měli kupovat skleněné nebo

plastové dózy, když se bez nich s Biotanicals snadno obejdete?



VITAMÍN D3+K2 150 kapslí

VITAMÍN B komplex 90 kapslí

BIOTIN, SELÉN A ZINEK 120 kapslí

VITAMÍN C 120 kapslí

Do kapslí vitamínu C přidáváme přírodní prášek z ovoce aceroly. Třešeň acerola je známá svým

vysokým obsahem přírodního vitamínu C. V čerstvém ovoci je ho asi 1700 mg / 100 g a je také

bohatá na sekundární rostlinné látky (flavonoidy, antokyany), vitamíny (B1, B2, B3, B5, beta-

Caroten) a minerály (vápník, hořčík, draslík, fosfor), které v přírodní kombinaci zvyšují retenční čas

a biologickou dostupnost přírodního vitamínu C.

Vitamin B-kompex z přírodního zdroje pro vaši pohodu vyroben z naklíčené pohanky je plný

překvapení. Kromě vysokého podílu vitamínů B, jako jsou B1, B2, B3, B5, B6, B12, kyseliny listové

a biotinu, obsahuje také množství minerálů a stopových prvků, flavonoidy a koenzym Q10. Vitamíny

skupiny B podporují váš organizmus v metabolických procesech, udržují normální funkci nervů a 

mohou mít dokonce pozitivní vliv na vaši psychiku.

Náš doplněk výživy pro vlasy, pokožku a nehty září silou přírody: biotin, selen a zinek - přípravek

z pohanky a kopřivy zkrášlí váš každodenní život! Živiny, které obsahuje jsou také velmi

důležité pro vyvážený život.

S naším čistě rostlinným vitamínem D3 (5 000 lE) a vitamínem K2 all trans ze skandinávských

lišejníků dodáte tělu přesně to správné množství vitamínu D. Zejména v zimních měsících roku

naše pokožka neabsorbuje dostatek slunečního záření, který je nezbytný pro jeho tvorbu.



MACA 120 kapslí

OPC EXTRAKT Z HROZNOVÝCH JADER 150 kapslí

OSTROPESTŘEC MARIÁNSKY komplex 120 kapslí

SPIRULINA CHLORELA 120 kapslí

Žijte zdravěji – naše Spirulina & Chlorella jako kombinace výživných látek pomáhá detoxikovat

organismus a podporuje normální funkci imunitního systému. Řasy spirulina jsou také bohaté na

bílkoviny a plné důležitých vitamínů a minerálů.

Chraňte své buňky! Naše OPC (oligomerní proantokyanidiny) z hroznů vypěstovaných ve Francii

vám pomohou bojovat proti volným radikálům, které mohou napadat buňky ve vašem těle.

OPC (zkratka pro: oligomerní proantokyanidiny) je skupina látek flavonolů, která se skládá z 

polymerů katechinů a epikatechinů. Proantokyanidiny patří k nejsilnějším antioxidantům v přírodě a 

jsou mnohdy silnější než naše nejdůležitější výživové antioxidanty, vitamín C a vitamín E.

Super rostlinka zřídka přichází sama. Proto jsou naše semena ostropestřce mariánského

obohacena o kořen Horce a listem Artyčoky, což je kombinace známá z bylinné medicíny.

Rostlina Maca „Lepidium meyenii“ nebo „peruánský ženšen“ se v peruánských Andách používá

už tisíce let. Dokonce i Inkové, původem z jihoamerických vysočin, si této superpotraviny vážili a 

pěstovali ji.

Kořen je bohatý na esenciální aminokyseliny, nenasycené mastné kyseliny (omega 6 a omega 9) 

a obsahuje takové množství vitamínů jako vitamín C, B1, B2, B3 a minerály.



KURKUMA 120 kapslí

ZINEK 120 kapslí

JÓD 150 kapslí

MAGNÉZIUM 120 kapslí

S naším zcela přírodním minerálním komplexem z mořského korálu Sango dodáte tělu důležité

komponenty, které potřebujete pro svoji každodenní funkčnost! Síla pro Vaši stabilitu. Magnézium a 

Kalcium mají velký význam pro mobilitu našeho těla. Magnesium je důležitý minerál, který posiluje

vaše kosti a svaly. Denní příjem magnézia je také důležitý pro váš kardiovaskulární systém. A 

Kalcium je zase nejhojnější mikroživina v našem těle.

Náš čistě přírodní minerální komplex vyrobený z naklíčené pohanky sestává ze zinku, mědi a 

manganu. Díky trojité síle náš doplněk výživy udržuje normální hojení ran, růst buněk a imunitní

systém. Poskytněte své pokožce, vlasům a nehtům důležitý zinek a podpořte svůj imunitní systém

mědí a manganem.

Jód je nezbytný stopový prvek, který vaše tělo potřebuje v dostatečném množství každý den. Je 

tomu tak proto, že jód je zodpovědný za mnoho důležitých metabolických a růstových procesů. 

Jednou z úloh jódu je proto syntéza hormonů štítné žlázy, tyroxinu (T4) a trijódtyroninu (T3). Náš

čistě organický jód z organické hnědé řasy je bez jakýchkoli přísad nebo tekutých látek. 

Hnědá řasa je veganská surovina s obzvláště vysokým obsahem organického jódu a proto je 

velmi biologicky dostupná.

Kurkuma z indického kořene. Hlíza z kurkumy se v tradiční asijské medicíně používá již tisíce let. 

Kořen obsahuje jedinečnou skupinu látek zvanou kurkuminoidy, na kterou se zaměřuje

staroasijská medicína. Hlíza kurkumy však obsahuje i další vynikající přísady, jako jsou éterické

oleje, antioxidanty, piperin, kapsacain, karotenoidy, limonen a organické kyseliny, sacharidy, tuk, 

vlákninu a vitamíny B, C a E.



ŽELEZO+ 120 kapslí

OMEGA 3 120 kapslí

Omega 3 z mikrořas (Schizochytrium sp.) je dokonalou alternativou pro všechny vegany a ty, kteří

se chtějí vyhnout konzumaci ryb. Obsažená řasa přirozeně produkuje esenciální, tedy životně

důležité omega-3 mastné kyseliny, DHA ve větším množství a EPA v menším množství.

Obě omega-3 mastné kyseliny s dlouhým řetězcem mají mnoho pozitivních účinků na náš

organismus.

Železo + vitamín C z přírodních zdrojů. Železo, jako životně důležitý esenciální stopový prvek, je 

nezbytný pro transport kyslíku v krvi, pro tvorbu buněk a dýchání, jakož i pro udržení vašeho

imunitního systému a normální kognitivní výkonnosti.

Organické železo z kari listů je nejlepším rostlinným zdrojem železa. S tímto produktem je 

absorpce železa ve střevě optimalizována základním ko-faktorem vitamínem C z aceroly, takže

vzniká 100% rostlinné a přírodní železo s velmi vysokou biologickou dostupností.



Čistě přírodní suroviny

U nás se každý produkt skládá z čistě přírodních a rostlinných

surovin. Obejdeme se od všech nadbytečných aditiv - nejen u 

nepotřebných synteticky vyráběných surovin, příchutí, sladidel, 

barviv a stabilizátorů, ale i od běžných superplastifikátorů, jako je 

stearát hořečnatý nebo hořečnaté soli, které používá konkurence.

Naše produkty jsou samozřejmě také vyráběny bez genetického

inženýrství. Tím je naše výroba o něco složitější, ale dostanete

kvalitní, čisté a tedy zdravé produkty.

Z přesvědčení o vašem zdraví, vašem duchu a naší zemi.

Absolutně udržitelné a klimaticky neutrální

Není pro nás důležité pouze to, abyste obdrželi ideální bylinný

produkt – váš nákup by také neměl znečišťovat životní prostředí. 

Jsme skutečně odhodláni k udržitelnosti a klimatické neutralitě a 

podporujeme ekologické projekty po celém světě.

Všechny naše produkty jsou nejen čistě přírodní nebo rostlinné a 

veganské – dózy jsou navíc biologicky rozložitelné, protože jsou

vyrobeny z kompostovatelné cukrové třtiny. Takže při výběru našich

produktů po sobě nezanecháte žádné zbytečné odpadky.

Kromě toho je celý životní cyklus produktů Biotanicals od výroby až

po vaši likvidaci absolutně klimaticky neutrální.



Exkluzivní zastoupení značky BIOTANICALS pro Českou a Slovenskou republiku.

Česká republika

Tel: +420 776 708 512

Email: michal.skala@bioregal.cz

Slovenská republika

Tel: +421 907 261 391

Email: barbora.skalova@bioregal.sk

Let's Be Green s.r.o., Karla IV. 406, Drahelčice 252 19

BIOTANICALS - Superpotraviny, vitamíny, minerály - rostlinné, klimaticky neutrální, kompostovatelné (bioregal.cz)
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