Nabídka obchodní spolupráce prodeje
přírodních doplňků stravy THEO HERBS.

PŘÍBĚH THEO HERBS
Historie společnosti THEO HERBS se začala
psát v roce 2017, kdy se dva kluci, v té době spolužáci na vysoké škole, kteří se znali od dětství,
začali zabývat vývojem vlastní receptury doplňku stravy pro lepší spánek. Právě na studiích
s ním začali mít oni i jejich tehdejší přítelkyně
problémy. Nejprve vyzkoušeli celou řadu čajů,
sirupů, tabletek i konkurenčních doplňků stravy a když jim dostatečně nezabíraly, rozhodli
se oslovit odborníky a s jejich pomocí vytvořit
unikátní recepturu doslova napěchovanou čistě přírodními ingrediencemi v podobě bylinek.
A tak vznikl velmi úspěšný produkt DREAMLY.
Počátkem roku 2020 odkoupila celou společnost, tehdy DREAMLY s.r.o. rodina Johnových a zahrnula ji do svého holdingu VLADYO
INTERNATIONAL, a.s. O pár měsíců později
pak byla společnost přejmenována po nejmladším členovi rodiny dvouletém Alexandru
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Pro lepší usínání a klidný spánek
Jak Dreamly funguje?
S Dreamly má šanci na kvalitní spánek opravdu každý! Jelikož v sobě snoubí jak
aminokyselinu důležitou pro usínání, tak výtažky ze 4 bylin, které jsou odjakživa
využívány ke zmírnění strachu, stresu a celkově podporují kvalitní spánek. Stačí
2 kapsle 30 - 60 minut před spánkem a nám nezbývá než popřát dobrou noc a
sladké sny.

Lepší usínání a hlubší spánek

Dreamly je ideální kombinací bylinek pro lepší usínání. Jejich účinek byste měli

Dreamly je složeno z toho nejlepšího, takže podporuje
nejen usínání, ale také samotnou kvalitu spánku a příjemnější
vstávání.

poznat již první den. Nejlepší účinky se ale začnou projevovat až při pravidelném
užívání, nejčastěji po 5 – 10 dnech. Už od prvního dne se vám ale bude usínat lépe.

Zklidnění a méně stresu

Přispívá k boji proti stresu
Nezpůsobuje závislost
Podporuje dobrý spánek
a relaxaci
Uvolnění a zklidnění mysli

Jedna z bylinek v Dreamly je kozlík, který podporuje
duševní zdraví, spánek a napomáhá usínání.

Dreamly je laboratorně testován
Dreamly má všechny potřebné certifikace a schválení
potřebné pro jeho prodej.

Přírodní doplněk stravy
Na Dreamly nepotřebujete předpis, nejste po něm
unavení, jelikož jeho složení je z rostlinného bohatství přírody.

Co najdete v jedné kapsli Dreamly?
Kozlík lékařský (Valeriana officinalis)

L – tryptofan
L-tryptofan není přímo bylinka, jedná
se o esenciální aminokyselinu, kterou
naše tělo nedokáže vytvořit. Tryptofan
v těle podporuje vytváření serotoninu,
který napomáhá k lepšímu usínání. Při
jeho nedostatku můžeme být podráždění, agresivní, nedaří se nám usnout a
upadáme do depresí. Najít ho můžete v
potravinách jako je mléko, chia semínka,
kešu a vlašské ořechy, banány, apod.

Meduňka lékařská (Melissa officinalis)

Kozlík lékařský pomáhá snižovat
úzkostné stavy a podporuje spánek. Látky v Kozlíku lékařském
také pomáhají uvolnit křeče a napětí v těle, tlumí srdeční neurózu
a podrážděnost. Pomáhá také
při špatném trávení nebo nadýmání. U žen může napomáhát ke
zmírnění menstruačních bolestí a
křečí.

Mučenka pletní (Passiflora incarnata)
Mučenka pletní je pro své účinky
využívána v tradiční medicíně už
dlouhé roky. Podporuje lepší usínání a pozitivně působí na problémy s
nespavostí. Napomáhá k uklidnění
nervového vypětí, aniž by unavovala, tlumila pozornost nebo soustředěnost. Často se užívá ve formě
čajů.

Meduňka, přezdívaná taky elixír života nesměla v našem složení chybět.
Je známa svými blahodárnými účinky
na stres a spánek již od pradávna. Meduňka napomáhá k uklidnění nervové
soustavy, ke snížení stresu, napětí a
zpříjemňuje spánek. Podporuje správnou srdeční činnost a napomáhá při
nachlazení

Niacin - Vitamin B3

Šafrán setý (Crocus sativus)

Niacin především zlepšuje zdraví kardiovaskulární soustavy, protože navyšuje hladinu zdraví prospěšného HDL
cholesterolu přispívá k normálnímu
energetickému metabolismu, normální činnosti nervové soustavy, normální
psychické činnosti, snížení míry únavy
a vyčerpání a udržení normálního stavu
sliznic.

Vitamin B6
Vitamin B6 napomáhá k normální syntéze cysteinu, energetickému metabolismu,
činnosti nervové soustavy, metabolismu
homocysteinu, metabolismu bílkovin a
glykogenu, normální psychické činnosti,
tvorbě červených krvinek, přirozené funkci
imunitního systému, snížení míry únavy a
vyčerpání a k regulaci hormonální aktivity.

Šafrán setý je skvělý pomocník pro
podporu potlačení nervozity a podrážděnosti. Ulehčuje přenos serotoninu v nervové soustavě a hraje tak důležitou roli v boji se špatným spánkem.
Jeho účinek nastupuje postupně, takže nejlépe začne působit až při užívání
pravidelně po 5-10 dnech. V malých
dávkách podporuje lepší trávení.

ErectilMAX
S ErectilMAXEM jste vždy a všude připraven
Jak ErectilMAX funguje?
Problémy s erekcí trápí řadu mužů, kteří se bojí, že nebudou připraveni, když je potřeba nebo že erekce nebude dostatečně tvrdá a vytrvalá pro uspokojení partnerky. Příčin problémů s erekcí je mnoho. ErectilMAX obsahuje látky, které mají kladný vliv na
řadu z nich. Obsahuje vyvážené kombinace speciálně upravovaných účinných látek (L-argininu a Kotvičníku), jejichž dlouhodobé
užívání pozitivně působí na sexuální funkce a erekci. ErectilMAX užívejte 2 kapsle ideálně hodinu před sexuální aktivitou. Jednorázové užití vykazuje zřetelně nižší efekt než pravidelné užívání.
Doplněk stravy ErectilMAX má v každé tobolce mnoho účinných látek (L-arginin, Kotvičník, Maca, Korejský kořen a zinek …), které mají příznivý vliv na
několik aspektů našeho celkového zdraví, kromě podpory erekce u mužů se
budete moci těšit i z většího množství energie a vitality. Obsažený Kotvičník
zemní je ideální bylinou pro dnešní uspěchanou a vyčerpávající dobu. Přináší
velké množství příznivých benefitů mužskému organismu. Obnovuje energii
a vitalitu při vysokém pracovním nasazení, což ocení především lidé ve středních letech. Kvalita sexuálního života zcela zásadním způsobem ovlivňuje
harmonii partnerského vztahu.

Podporuje erekci a fyzický výkon
Častější chuť na sex
Podporuje plodnost a vitalitu
Podporuje fyzické a duševní zdraví
Podporuje kardiovaskulární systém
Podporuje funkci pohlavních orgánů

Budete vždy a všude připraven
Skladba účinných látek ErectilMAXU je vytvořena s cílem
maximálně zohlednit požadavky a fyziologické potřeby
mužského organismu.

Získání energie a celkové vitality
Jedna ze složek je MACA extrakt z kořene, který napomáhá
při chronické únavě a pomáhá navrátit organismu sílu a vitalitu.

ErectilMAX má certifikace
ErectilMAX má všechny potřebné certifikace a schválení
potřebné pro jeho prodej.

Přírodní doplněk stravy
Po ErectilMAXU jste plní energie a mužské vitality, jelikož jeho
složení je z rostlinného bohatství přírody.

Co najdete v jedné kapsli ErectilMAXU?
L-arginin hydrochlorid
L-arginin hydrochlorid je doplněk stravy, který se podílí na syntéze bílkovin v
těle člověka, je vhodný pro sportovce a
milovníky vysoce intenzivních tréninků.
Nedráždí žaludek. L-argininu může pomoci snížit hodnoty systolického (vyšší číslo) a diastolického (spodní číslo)
krevního tlaku. L-arginin je potřebný
pro produkci oxidu dusnatého, který je
nezbytný pro dobré prokrvení.

Maca extrakt z kořene
Maca pomáhá při léčbě chorob
spojených s oslabením organismu. Je bohatá na látky podporující růst svalové hmoty a vytrvalost, zrychluje regeneraci svalů.
Podporuje mentální zdraví. Pomáhá při chronické únavě a pomáhá navrátit organismu sílu a
vitalitu.

Zinek
Zinek podporuje činnost naší obranyschopnosti a imunitního systému.
Zinek se podílí na velmi složitém
procesu, který přispívá k regeneraci
pokožky a zvyšuje její elasticitu. Pomáhá udržovat stabilní hladinu cukru
v krvi. Jeho užíváním můžeme snížit
riziko onemocnění souvisejících s
přibývajícím věkem, jako je chronický zápal plic nebo infekce. Zinek aktivuje přes 100 enzymů ovlivňujících
metabolismus a zažívání. Působí preventivně, chrání nás před spoustou
běžných chorob, jako je nachlazení,
chřipka, zánět spojivek ale například
i chronický únavový syndrom. Má antioxidační účinky a pomáhá proto eliminovat nebezpečné volné radikály.

Kotvičník zemní
Kotvičník zemní podporuje kardiovaskulární soustavu: pomáhá
udržovat obsah železa v krvi, normální srážlivost krve, napomáhá
jejímu čištění. Zklidňuje nervový
systém, posiluje sexuální touhu a
výkonnost. Tonizuje svaly, dodává energii, posiluje imunitu. Blahodárně působí na dýchací systém, kůži a dásně.

Korejský ženšen
Korejský ženšen pomáhá udržovat duševní výkonnost, posiluje paměť a schopnost soustředění. Povzbuzuje při únavě
a vyčerpání, stimuluje vitalitu,
fyzický výkon a sexuální funkce. Podporuje krevní oběh,
přispívá k udržování normální
hladiny glukózy v krvi.

Černý pepř
Černý pepř je bohatý na antioxidanty a
je protizánětlivý, což pomáhá uklidnit
žaludeční vředy. Černý pepř také pomáhá posílit obranyschopnost sliznice.
Stimuluje pocení a močení, což pomáhá odstraňovat toxiny z těla. Piperin
obsažený v černém pepři působí jako
významný stimulant centrální nervové
soustavy, stimuluje krevní oběh, zvedá
krevní tlak a podporuje zásobování orgánů živinami i kyslíkem. Subjektivně v
nás může piperin vyvolávat pocit přívalu energie a zbystření smyslů. Všeobecně můžeme jednoznačně říci, že zvýšené prokrvení orgánů zároveň zvyšuje
citlivost na podněty. Mimo jiné i proto
je považován za účinné přírodní afrodisiakum.

Jak StillSLIM funguje?

StillSLIM

Pevný zámek na Vaší ledničce
Jak StillSLIM funguje?
Potřebujete pomoc s úpravou stravování a máte neustále chuť k jídlu. Chcete lépe vytvarovat svou postavu a zbavit se poslední vrstvy tuku. Hledáte jen 100% přírodní doplněk stravy bez umělých látek. Přesně takto funguje náš StillSLIM, s kterým může
zhubnout skoro každý. Jelikož v sobě snoubí výtažky z Garcinie Kambodžské, která se používá k navození pocitu sytosti a pomerančovník hořký, který působí na odbourávání tuků a vyvolává termogenezi tedy lepší spalování kalorií. Stačí jedna kapsle před
snídaní na lačno a druhá před obědem nebo večeří.
StillSLIM nejlépe funguje a pomůže vám spálit nadbytečné tuky v těle, když mu
pomůžete dostatkem přirozeného pohybu a změnou svých stravovacích
návyků. Nejlepší účinky se začnou projevovat až při pravidelném užívání,
nejčastěji po 14 - 20 dnech. Už od prvního dne se budete cítit více zasyceni.

Snížení hmotnosti a více energie
StillSLIM je složen z toho nejlepšího, takže podporuje nejen snížení hmotnosti, ale také dostatek energie při hubnutí.

Podpora imunity a srdeční činnosti

Přispívá ke snížení tělesné
hmotnosti
Přispívá k přirozené hladině
cukru v krvi
Přispívá k lepšímu
spalování kalorií
Obsahuje aktivní látky pro
podporu metabolismu tuků

Jedna z bylinek StillSLIMU je také čajovník čínský, který podporuje činnost srdce a přirozenou obranyschopnost organismu.

StillSLIM je laboratorně testován
StillSLIM má všechny potřebné certifikace a schválení potřebné
pro jeho prodej.

Přírodní doplněk stravy
Po StillSLIMU jste plní energie, jelikož jeho složení je z rostlinného bohatství přírody.

Co najdete v jedné kapsli StillSLIMU?
Extrakt z kořene kopřivy africké

Garcinia

Extrakt z kořene kopřivy africké přispívá k vylučování
vody z organismu. Podporuje také normální činnost ledvin, cévní soustavy a střevního traktu, tedy dobré trávení
a zažívání. Zlepšuje srdeční
funkci, roztahuje a uvolňuje
cévy a napomáhá také při spalování tuků.

Garcinia obsahuje vysokou koncentraci kyseliny hydroxycitronové (HCA),
která pozitivně působí na přeměnu sacharidů ze stravy na zásobní glykogen
a glukózu, jejichž zvýšená koncentrace
vyvolává v mozku pocit nasycení. Garcinia Cambogia se používá po staletí v
jižní Asii jako ovoce, koření a k navození pocitu sytosti.

Čajovník čínský

Pomerančovník hořký

Čajovník čínský potlačuje únavu
a přináší osvěžení, blahodárně
působí na zažívací trakt, vrací
cévám pružnost, rozšiřuje je, snižuje jejich lámavost, pozitivně
ovlivňuje funkci ledvin, zvyšuje pevnost kostí u starších žen a
preventivně působí proti kardiovaskulárním chorobám. Reguluje
hospodaření organismu s vodou,
v zimě zahřívá, v létě osvěžuje.

Černý pepř
Černý pepř je bohatý na antioxidanty a
je protizánětlivý, což pomáhá uklidnit
žaludeční vředy. Černý pepř také pomáhá posílit obranyschopnost sliznice.
Stimuluje pocení a močení, což pomáhá odstraňovat toxiny z těla. Piperin
obsažený v černém pepři působí jako
významný stimulant centrální nervové
soustavy, stimuluje krevní oběh, zvedá
krevní tlak a podporuje zásobování orgánů živinami i kyslíkem. Subjektivně v
nás může piperin vyvolávat pocit přívalu energie a zbystření smyslů. Všeobecně můžeme jednoznačně říci, že zvýšené prokrvení orgánů zároveň zvyšuje
citlivost na podněty. Mimo jiné i proto
je považován za účinné přírodní afrodisiakum.

Pomerančovník hořký působí na odbourávání tuků, klinicky na snížení
hmotnosti a zvyšuje výdej energie,
vyvolává termogenezi a upravuje
metabolismus směrem ke spalování
kalorií. Klinicky bylo provedeno několik studií, které potvrzují podporu
spalování energie. Zvyšuje aerobní
odbourávání mastných kyselin a pomáhá zvyšovat fyzický výkon.

Jak StillSLIM funguje?

PreventilMAX

První krok ke zlepšení Vaší imunity
Jak PreventilMAX funguje?
I když nám 21. století přináší spousty možností, potýkáme se s dlouhodobým vyčerpáním, stresem a sníženou imunitou. To vše
se promítá na naší horší odolnosti a tělesné energii. S PreventilMAXEM se ale brzy vrátíte do své prvotřídní formy. Přesně takto
funguje náš PreventilMAX.
Když máme moc stresu v našem životě, může to mít za následek horší fungování imunitního systému. To znamená, že na vás
sedne každý druhý bacil, se kterým se potkáte. Aby k tomu nedocházelo, není od věci dopřát si pořádnou dávku echinacei, rakytníku, vitamínu C nebo vitamínu D3.
PreventilMAX užívejte dvakrát denně 1 kapsli zapít po jídle.
Doplněk stravy PreventilMAX má v každé tobolce mnoho účinných látek (echinaStop všem virům a více energie
cea, rakytník, vitamín C, vitamín D, betaglukany, zinek…), které mají příznivý vliv na
několik aspektů našeho celkového zdraví, kromě podpory imunity se budete moci
PreventilMAX je složen z toho nejlepšího, takže podpoří přitěšit i z většího množství energie a elánu. Obsažený Betaglukan je jedinečný komrozenou obranyschopnost organismu a pomůže snížit míru
plexní polysacharid přírodního původu, který dokáže podporovat obranné reakce
organismu a ochraňovat ho proti bakteriálním a parazitárním chorobám.
únavy a vyčerpání.

Pro podporu imunity
a obranyschopnosti organismu
Pro podporu kardiovaskulárního
systému
Pro snížení míry
únavy a vyčerpání
Pro ochranu proti bakteriím
a parazitním chorobám
Ochrana buněk před
oxidačním stresem

Zdraví vašich kostí a zubů
Jeden z vitamínů je D3 , který kromě pozitivního vlivu na naši
obranyschopnost je nepostradatelný pro zdraví našich kostí.

PreventilMAX je laboratorně testován
PreventilMAX má všechny potřebné certifikace a schválení
potřebné pro jeho prodej.

Přírodní doplněk stravy
Po PreventilMAXU jste plní energie a zdraví, jelikož jeho složení je z rostlinného bohatství přírody.

Co najdete v jedné kapsli PreventilMAXU?
Betaglukan

Vitamín C
Vitamín C přispívá k normální funkci
imunitního systému, podporuje přirozenou obranyschopnost, přispívá ke
snížení míry únavy a vyčerpání. Také
je vysoce ceněný pro své antioxidační
účinky, které chrání buňky před poškozením a před předčasným stárnutím.
Vitamin C je také důležitý, protože pomáhá chránit vitamíny A a E, stejně jako
mastné kyseliny před oxidací.

Echinacea
Echinacea je bylinka, která je známá
pro své příznivé účinky na horní cesty dýchací. Kromě jiného je bohatá
na antioxidanty, takže zmírňuje dopady oxidačního stresu a léčí různé
typy zánětů. Echinacea přispívá k
normální funkci imunitního systému a podporuje přirozenou obranyschopnost.

Zinek

Betaglukan posiluje imunitu a
pomáhá při infekcích i nádorových onemocněních. Polysacharid betaglukan díky svému složení ve střevech aktivuje buňky
zvané makrofágy, které následně
pohlcují a ničí infekční organismy
i rakovinné buňky. Velký vliv má
také na zvýšení obranyschopnosti organismu.

Rakytník
Rakytník má biostimulační účinky, výrazně podporuje imunitní
systém, zvyšuje odolnost proti infekcím a stresu. Podporuje tvorbu
žluči a trávicích enzymů, léčí žaludeční vředy. Stimuluje činnost
jater a plic, pomáhá při plicních
onemocněních a zlepšuje krevní
oběh.

Vitaminu D3
Zinek stejně, jako třeba vitamín C a vitamín D podporuje činnost naší obranyschopnosti a imunitního
systému. Zinek se podílí
na složitém procesu, který
přispívá k regeneraci pokožky a zvyšuje její elasticitu. Pomáhá udržovat
stabilní hladinu cukru v
krvi. Jeho užíváním můžeme snížit riziko onemocnění souvisejících s přibývajícím věkem, jako je
chronický zápal plic nebo
infekce.

Vitaminu D3 se často říká sluneční vitamin. Lze ho totiž do těla částečně
získat ze slunce v létě a má také schopnost chránit před infekcemi a prochladnutím. Ovlivňuje více než 200 procesů
v těle a jeho účinek je potvrzený mnoha výzkumy. Přispívá k normální funkci
imunitního systému a podporuje přirozenou obranyschopnost. Kromě pozitivního vlivu na naši obranyschopnost
a imunitní systém je nepostradatelný
pro zdraví našich kostí. Přispívá k udržení normální činnosti svalů a normálního stavu zubů. Přispívá k normálnímu
vstřebávání a využití vápníku a fosforu
a podporuje udržení normální hladiny
vápníku v krvi.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala
a kontaktujte nás prosím:
Martina Page
Managing Director
THEO HERBS s.r.o.
Tel.: +420 776 578 925
Web: www.dreamly.cz
Web: www.theoherbs.cz
martina.page@theoherbs.cz

