
OČISTNÁ KÚRA TRIZONES®

příbalová informace

V našem přístupu k působení doplňků stravy se snažíme o podporu normálního fungování organismu. Tím navazujeme na starobylé  
vědomosti našich předků, kteří moudrost a sílu přírody běžně využívali pro znovuzískávání a udržování základních životních funkcí. 

Balení obsahuje čtyři doplňky stravy, které se užívají dle jednotlivých fází očistné kúry.

1. Fáze – VERMOPROBIAN® 60 kapslí – balení obsahuje dva přípravky VERMO (40 kapslí) a PROBIAN® (20 kapslí)

2. Fáze – METABOLIAN® 60 tablet

3. Fáze – LYMPHOBIAN® 60 tablet

Očistná kúra TRIZONES® je celostní detoxikace lidského organismu a její užívání je rozděleno do 3 po sobě následujících fází.

1. FÁZE – UŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ VERMO A PROBIAN®

VERMOPROBIAN® je určen zejména k péči o trávicí a imunitní systém. Pro normální fungování lidského organismu je nezbytná bezvadná 
činnost trávicího traktu. K té významně napomáhá přípravek VERMO, jehož složky tymián, a hřebíčkovec podporují trávení, kurkuma navodí 
tvorbu trávicích šťáv a jaterní funkci, ořešák správnou a pravidelnou funkci střevního traktu. Oman přispívá k vylučování vody s nežádoucími 
látkami z těla, zázvor obsahující antioxidačně působící látky chrání organismus před škodlivým působením kyslíkových radikálů. Tymián, 
oman, zázvor a kurkuma zároveň podporují obranyschopnost, příznivě působí na imunitní systém. PROBIAN® dodává tělu symbiotické 
kmeny baktérií, které přirozeně žijí v tlustém střevu a pomáhá tak obnovovat střevní mikroflóru. Střevní mikroflóra je pro normální fungování 
střev zcela nezbytná, zdravá a dobře pracující střeva jsou základem našeho zdraví – přes střeva se vstřebávají důležité živiny a vitamíny. 
Náročným vývojem se nám podařilo vytvořit vynikající přípravek, který je tvořen 10 probiotickými kulturami. Nejdříve se užívá přípravek 
VERMO (40 tmavých kapslí), který přispěje k dobrému trávení, oslabenou střevní mikroflóru pomůže obnovit následné užívání přípravku 
PROBIAN® (20 světlých kapslí). Kapsle tedy neužívejte najednou, ale postupně. Výrobek je vhodný pro vegany a vegetariány.

VERMO – 40 kapslí

Složení přípravku VERMO:

Tymián obecný (Thymus vulgaris), Saturejka zahradní (Satureja hortensis), Černucha setá (Nigella sativa), Hřebíčkovec vonný (Caryophyllus 
aromaticus), Oman pravý (Inula helenium), Zázvor obecný (Zingiber officinale), Kurkuma setá (Curcuma longa), Ořešák černý (Juglans Nigra).

Doporučené denní dávkování:

2 – 0 – 2 

Užívají se 4 kapsle denně – 2 ráno a 2 večer.

Nepřekračujte doporučené denní dávkování! Během užívání přípravku zvyšte příjem tekutin cca o 1 litr denně. Užívá se ráno na lačno půl hodiny 
před jídlem a večer před spaním. Po užití přípravku večer již nepřijímejte žádnou potravu! Ve fázi Vermo doporučujeme omezit konzumaci masa 
a masných výrobků.

PROBIAN® – 20 kapslí

PROBIAN® je originální účinné probiotikum, které tělu dodává 10 symbiotických bakteriálních kmenů a jedná se tak o jedno z nejúčinnějších 
probiotik na trhu.

Složení přípravku PROBIAN®:

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Bacillus 
coagulans, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, Streptococcus thermophilus.

Doporučené denní dávkování:

1 – 0 – 1

Užívají se 2 kapsle denně – 1 ráno a 1 večer. Nepřekračujte doporučené denní dávkování! Během užívání přípravku zvyšte příjem tekutin 
cca o 1 litr denně. Užívejte s jídlem!

Možné užití přípravku PROBIAN®:

PROBIAN® pomáhá při obnově střevní mikroflóry porušené antibiotiky, léky, stresem nebo nezdravým životním stylem. Vhodný pro lidi, kteří 
rádi cestují.

Účinky přípravku VERMOPROBIAN®:

• podporuje funkci trávicího traktu, usnadňuje trávení

• příznivě ovlivňuje stav a funkci střevního traktu

• působí proti širokému spektru bakterií

• vhodný při obnovení střevní mikroflóry

• podporuje obranyschopnost organismu, vhodný pro posílení imunitního systému

2. FÁZE – UŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU METABOLIAN®

Ve druhé fázi očistné kúry se užívá přípravek METABOLIAN®. Díky první očistné fázi je účinnost přípravku METABOLIAN® výrazně vyšší, 
proto je nutné dodržovat předepsané pořadí užívání jednotlivých přípravků.

METABOLIAN® – 60 tablet

Je určený k harmonizaci metabolismu, upravuje látkovou výměnu a má široké spektrum stimulujících účinků. Je velmi vhodný při duševním 
i tělesném vypětí. Lecithin přispívá k rychlejšímu spalování tuků, pomáhá udržovat tukovou tkáň v normálním stavu a zároveň navozuje 
optimální relaxaci. Pomáhá udržovat normální hladinu krevního cukru a cholesterolu. Omezuje chuť k jídlu. Chlorella podporuje trávení, 
metabolismus a střevní funkci. Blahodárně působí na játra a ledviny, přispívá k detoxikaci organismu. Pomáhá udržovat normální hladinu 
krevního cukru a cholesterolu. Spirulina podporuje imunitní systém, vitalitu, dodává energii, pomáhá při únavě. Kelp přispívá k normální 
funkci tlustého střeva.



Složení přípravku METABOLIAN®:

Lecithin, Kelp, Chlorella, Spirulina, Jablečný ocet, Chrom, Citrus aurantium extrakt (96% Synefrin), Kojugovaná kyselina linolenová (CLA), 
zelená káva extrakt.

Doporučené denní dávkování:

1 – 0 – 1

Užívají se 2 tablety denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování! Během užívání doporučujeme zvýšit příjem tekutin cca o 1 litr 
denně. Užívejte nejlépe s jídlem!

Možné užití přípravku METABOLIAN®:

• špatné spalování tuků a potíže s hubnutím

• pomáhá udržovat normální hladinu krevního cukru a cholesterolu

• dodává energii, omezuje únavu

• podporuje detoxikaci organismu

• posiluje metabolismus, trávení a střevní funkci

• přispívá k duševnímu uvolnění a relaxaci

3. FÁZE – UŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU LYMPHOBIAN®

Očistnou kúru TRIZONES® završí užívání přípravku LYMPHOBIAN®.

LYMPHOBIAN® – 60 tablet

Přípravek LYMPHOBIAN® se zaměřuje na cévní a lymfatický systém, pomáhá tělu odstranit přebytečnou vodu, otoky, pročišťuje tělo 
a  pomáhá při snižování tělesné hmotnosti. Doporučujeme při zavodněném organismu, podporuje imunitním systémem, krevní oběh 
a udržuje normální krevní tlak. Dále při kontrole tělesné hmotnosti a hubnutí, detoxikaci organismu a při kožních potížích. Vhodný je i proti 
únavě a pocitu vyčerpanosti. Svízel a petržel podporují normální funkci močových cest a ledvin. Brusinka patří mezi antioxidanty a napomáhá 
k přirozené obranyschopnosti.

Složení přípravku LYMPHOBIAN®:

Komplex extraktů ovoce a zeleniny: Extrakt divoké borůvky, Extrakt z hroznů a hroznových semen, Extrakt z malin a malinových semen, 
Brusinky, Slíva, Trpká višeň, Jahoda, Artyčok, Červená řepa, Brokolice, Květák, Mrkev, Petržel, Špenát, Rajče a dále Svízel syřišťový, Aloe 
vera, Spirulina, Chlorella a Jód.

Doporučené denní dávkování:

1 – 0 – 1

Užívají se 2 tablety denně – 1 ráno a 1 večer. Nepřekračujte doporučené denní dávkování! Během užívání přípravku je vhodné zvýšit příjem 
tekutin cca o 1 litr denně. Užívejte s jídlem!

Možné užití přípravku LYMPHOBIAN®:

• při zavodnění organismu

• podporuje imunitním systémem

• při kontrole tělesné hmotnosti a hubnutí

• při detoxikaci organismu

• podporuje krevní oběh a udržování normálního krevního tlaku

• pro podporu cévního systému

• při kožních potížích

• proti únavě a pocitu vyčerpanosti

Nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.
Užívání je případně vhodné konzultovat s lékařem. 

Přípravek TRIZONES® očisťuje, harmonizuje tělo, podporuje metabolismus. Doporučujeme kúru užívat 2x ročně.

Upozornění:

Není určeno pro těhotné, kojící a pro děti do 3 let. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k používání jako 
náhrada pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

Způsob skladování:

Ukládejte mimo dosah dětí! Uchovávejte uzavřené, v suchu, mimo dosah přímého slunečního záření, při teplotě 10 – 25 °C. Chraňte před 
teplem, světlem, mrazem.

TENTO VÝROBEK JE DOPLŇKEM STRAVY. NENÍ LÉKEM,  
NELZE JEJ ZA PŘEDEPSANÉ LÉKY ZAMĚŇOVAT  
A NEMÁ SCHVÁLENÉ LÉČIVÉ ÚČINKY.

Nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.  
Při kombinaci s léky se poraďte se svým lékařem.

Minimální trvanlivost a číslo šarže uvedeno na obalu.  
Notifikováno na MZe ČR.

Výrobce:
NeoZen s.r.o., Komenského nám. 141/5, Třebíč, 674 01

Naše další produkty si můžete prohlédnout na:

www.neozen.cz

Jak užívat kůru TRIZONES®?  
Ve třech po sobě jdoucích fázích:

2. Fáze

METABOLIAN®

3. Fáze

LYMPHOBIAN®

1. Fáze

VERMOPROBIAN® 
(Nejdřív VERMO, 

následně PROBIAN®)


