
Dva kroky, které vedou ke zlepšení  
našeho zdraví

KROK 1.: PROČIŠTĚNÍ
Pročištění, jak jej navrhuje společnost Synergy, trvá je-
den týden a zahrnuje patentované, klinicky testované 
produkty, které dají vašemu mikrobiomu impuls k čištění 
a podpoří dobré zdraví.
Produkty: Biome DT, Biome Shake, Biome active, ProAr-
gi 9, Body Prime
Hlavním cílem tohoto kroku je započít čištění mikrobio-
mu, které následuje výživový jídelníček složený z protei-
nů, ovoce a zeleniny. Snížením konzumace jednoduchých 
karbohydrátů a cukrů bude váš mikrobiom zdravě vyži-
vován, což povede k optimálnímu výkonu.

KROK 2: POSÍLENÍ A OCHRANA
Po zakončení kroku prvního bude vaše tělo připraveno, 
aby využilo řadu silných a vysoce kvalitních produktů od 
firmy Synergy.
Produkty pro posílení a ochranu těla jsou přizpůsobeny 
vašim specifickým potřebám, jako jsou kontrola hmot-
nosti, zdraví srdce, fitness, posílení imunity, péče o po-
kožku a údržbu mikrobiomů. Prostřednictvím kroku Posí-
lení a ochrana najdete dlouhodobou péči o zdraví, které 
potřebujeme ke kvalitnímu životu.
Produkty: Mistify, Phytolife, Pro Argi 9, Body Prime, 
SLM smart, E9

Závěrem je třeba dodat, že současná doba oprav-
du vyžaduje, abychom se o sebe starali více, než 
jsme byli zvyklí. Aby bylo tělo zdravé a bylo schop-
né odolávat negativním vlivům virových onemocně-
ní je třeba ho pravidelně a správně vyživovat. Pro-
dukty Synergy, které se vyrábějí již desítky let jsou 
hodnotným řešením, jak dlouhodobě posilovat naši 
imunitu.

Společnost Synergy Worldwide je od r. 2000 part-
nerskou společností Nature‘s Sunshine Products.
Společnost Nature‘s Sunshine Products, založena 
v r. 1972, byla a je průkopníkem na poli přirozené-
ho zdraví a výživy s cílem posunovat hranice vědy, 
která se zabývá dobrým pocitem člověka. Nature‘s 
Sunshine vyvíjí a vyrábí vědecky podložené přírodní 
produkty, které prokazatelně zlepšují lidské zdraví. 
Díky bezkonkurenčnímu řízení kvality a kvalitní vý-
roby bez kompromisů nastavuje společnost Natu-
re‘s Sunsine standardy v daném odvětví a na trh 
uvádí produkty pouze té nejvyšší kvality. Její pro-
dukty jsou výhradně zaměřeny na podporu základ-
ních metabolických funkcí pomocí vyčištění, posíle-
ní a ochrany těla.
Synergy nemá ke zdraví symptomatický, ale celost-
ní přístup, který spočívá v podpoře mikrobiomu, což 
je společenstvo mikroorganismů žijících uvnitř i vně 
těla. Vznikající věda prokázala, že rovnováha střev-
ního mikrobiomu, čili ekosystému mikroflóry, která 
se nachází v zažívacím a střevním lidském traktu, 
hraje zásadní roli pro metabolické zdraví.

Společnost se může pochlubit množstvím znalostí 
o přirozeném zdraví a zdravé výživě, které
nashromáždila za více než čtyři dekády od svého 
založení v roce 1972. V dnešním světě zveličova-
ných přísad, pochybných prohlášení a produktů, 
které přicházejí a zase odcházejí, představuje Na-
ture‘s Sunshine - Synergy osvědčenou volbu pro lidi 
hledající dlouhodobé výhody dobrého zdraví.
Kvalita, což je jedna ze základních zásad společnos-
ti Nature‘s Sunshine, prostupuje vším, co společ-
nost dělá, od zajištění a testování přísad po vlastní 
výrobu a klinické studie dokončených produktů. Ne-
utuchající odhodlání společnosti Nature‘s Sunshine 
dodávat na trh
výživové doplňky nejvyšší kvality ji dostalo do pozi-
ce důvěryhodného lídra v oblasti čistých a účinných 
přírodních produktů, které dosahují ověřených, 
předvídatelných a opakovatelných výsledků.
Řada produktů Synergy je zaměřena na obno-
vu našeho mikrobiomu, což je vnitřní ekosystém  

v každém z nás, je to síť bakterií, hub a mikroflóry 
soustředěna hlavně ve střevech a ovlivňuje zdraví 
doslova všech systémů v lidském těle. Mikrobiom 
představuje 90 % buněk, ze kterých jsme tvořeni. 
Tyto buňky mohou pracovat pro nás, nebo proti 
nám.
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