
LIVE LIFE WELL 



Dzelzs kam nav analogu... 

Piemērots     eģetāriešiem 



Dzelzs – neapgāžami fakti 

• Skābeklis (O2) ir kritiski svarīgs elements kas uztur dzīvību uz Zemes 

• Dzelzs ir kritiski svarīgs skābekļa piegādei katrai mūsu organisma šūnai 

• Dzīvība nevar eksistēt bez skābekļa, dzīvība nevar eksistēt bez dzelzs 

• Dzelzs ir hemoglobīna – sarkano asinsķermenīšu svarīga sastāvdaļa 

• Hemoglobīns piegādā skābekli no plaušām audiem, katrai šūnai 



Dzelzs – neapgāžami fakti 

Pieauguša cilvēka organismā ir tikai  4 grami dzelzs: 

• ± 70 % delzs satur hemoglobīns (būtiska nozīme skābekļa 

transportam no plaušām uz audiem) 

• ± 5%  dzelzs satur muskuļu šūnas – mioglobīns (uzņem, uzglabā, 

transportē un realizē skābekli)  un fermenti (iesaistīti kolagēna un 

neiromediatoru ražošanā) 

• ± 25% dzelzs satur feritīns ( feritīns ļauj organismam uzglabāt dzelzs 

krājumus aknas netoksiskā, viegli pieejamā formā, un jebkurā laikā 

šī dzelzs var tikt izmantota hemoglobīna sintēzei) 

 



Dzelzs – neapgāžami fakti 

• Organisms vienmēr cenšas uzturēt normālu hemoglobīna līmeni 

• Ja dzelzs krājumi aknās un muskuļos ir izsīkuši, hemoglobīna līmenis 
noslīd zem normas 

• Hemoglobīna trūkuma rezultāts ir anēmija – ierobežota spēja 
apgādāt audus ar skābekli 

 



Dzelzs – neapgāžami fakti 

 Diennaktī mēs zaudējam apmēram 1mg dzelzs un organismā parasti 

uzsūcas ne vairāk kā zaudētais daudzums 

Delzs deficīts pozitīvi ietekmē tā absorbciju, bet kopējais daudzums, kas 

nonāk asinīs ir ierobežots: 

 ± 4 (max 7) mg ir lielākais daudzums, ko organisms var absorbēt 

diennaktī 

Dzelzs ieteicamās dienas devas ir : 

      1-3 gadi:      7 mg 

      4-8 gadi:     10 mg 

      9-13 gadi:    8 mg 

      14-18 gadi:  11mg (zēni) /15 mg (meitenes) 

      19-50 gadi:  8 mg (vīrieši)/ 18 mg (sievietes) 
       Food & Nutrition Board. Institute of Medicine. Dietary Reference Intake,                                    

          Washington DC, National Academy Press, 2002 



Dzelzs – neapgāžami fakti 

50% iedzīvotāju populācijas ir slēpts dzelzs deficīts 

• Ierobežotas darba spējas, vājums un nogurums, samazināta imunitāte 

• Izmaiņas uzvedībā – aizkaitināmība, apātija, nomāktība 

• Heilīts, ādas , matu sausums, nagu lūšana 

Dzelzs deficīta anēmijas klasiskie simptomi: 

• Koncentrēšanās spēju un atmiņas pasliktināšanās 

• Galvassāpes pēc piepūles, reibonis, pat ģībonis 

• Samazināta imunitāte un autoimūno slimību saasināšanās 

• Apetītes zudums, zarnu vājums, uzsūkšanās traucējumi 

• Trausli, lūstoši nagi; bāla, pat zaļgana, sausa āda; plāni, lūstoši, blāvi mati 

• Dzimumorgānu funkciju traucējumi – stipra asiņošana, libido zudums 

 



Dzelzs – neapgāžami fakti 

• Abas dzelzs deficīta formas var novērst ar iekšēji 

lietojamiem dzelzs preparātiem, bet ārstēšana ir ilgstoša: 

• 30 -60 dienas līdz normalizējas hemoglobīna līmenis asinīs 

• 4 – 6 mēneši līdz atjaunojas feritīna rezerves 

• Dzelzs deficīta anēmija nerodas pēkšņi 

• Dzelzs deficīta korekcija uzlabo dzīves kvalitāti 

• Rekomendācijas uzņemt lielas dzelzs devas dzelzs deficīta 

ārsēšanā ir novecojušas un neefektīvas 

 

 



80% bērnu ir nepieciešams dzelzs 

uztura bagātinātaju formā 



60% sieviešu ir nepieciešams dzelzs 

uztura bagātinātaju formā 



Dzelzs – neapgāžami fakti 

• Tomēr... Uztura bagātināšana tikai ar dzelzi ir neefektīva 

• Lai dzelzs uzsūktos un tiktu efektīvi izmantots ir nepieciešami vitamīni C, 

B6 folskābe, cinks, varš un mangāns 

• Vitamīns C tieši ietekmē dzelzs uzsūkšanos organismā 

• Dzelzs anēmijas ārstēšana ir nesekmīga ja organismā ir vara deficīts 

• Dzelzs deficīts vienmēr ir saistīts ar cinka deficītu, kas izpaužas kā 

letarģija, aizkaitinātība un palēnināta vairogdziedzera darbība 

• Mangāns un vitamīns B6    iesaistīti dzelzs pārnešanas reakcijās  

• Joda un dzelzs trūkums ir saistīts un negatīvi ietekmē vairogdziedzera 

darbību 



LIQUID 

 Pirmais pasaulē šķidrais dzelzs uztura bagātinātājs kombinācijā 

ar cinku, varu , mangānu un jodu, vitamīniem B12 , B6 , C 

un folskābi 

 Pirmais pasaulē šķidrais dzelzs uztura bagātinātājs ar klīniskiem 

pierādījumiem 6 – 12 gadus vecu bērnu apetītes, svara, 

auguma uzlabošanā un hemoglobīna koncentrācijas 

paaugstināšanā 

 Izsmalcināta garša – satur medu un iesala ekstraktu, saldo apelsīnu 

un dabīgus augļu ekstraktus 

 Nesatur mākslīgās krāsvielas un aromatizētājus, nesatur alkaholu 

 Nekairina kuņģi, satur organisko divvērtīgo dzelzi 

 Ideāls produkts gan bērniem, gan pieaugušajiem 

Piemērots     eģetāriešiem 

 

 



• Feroglobin® PLUS - šķidrais dzelzs uztura bagātinātājs kombinācijā ar 

cinku, varu , mangānu un jodu, vitamīniem B12 , B6 , C un folskābi 

• bagātīgā formulā: 

• D vitamīns - normālai imūnsistēmas darbībai 

• Koenzīms Q10, kā antioksidants, veicina sirds un skeleta 
muskulatūras aizsardzību 

• L-karnitīns, aminoskābe ar svarīgu lomu sirds un smadzeņu 
funkcionēšanas procesos 

• Sibīrijas žeņšeņs – fizisko un garīgo darbaspēju veicināšanai 

• zaļā tējas ekstrakts – sirds un asinsvadu darbības stimulēšanai un 
veselībai 

•  biešu ekstrakts – asinsvadu veselībai un asinspiediena 
normalizēšanai 

• Piemērots     eģetāriešiem 
 

LIQUID PLUS 



immunace with ECHINACEA 

• Immunace ir progresīvs uztura bagātinātājs, kas radīts lai 

sniegtu vispusīgu atbalstu veselībai un vitalitātei, ka arī tas 

satur īpašas sastāvdaļas, kas nodrošina labu imūnsistēmas 

darbību 

• Imūnsistēmas normāla funkcionēšana – atbalstu sniedz 

vitamīns D, minerālvielas cinks un selēns 

• Šūnu aizsardzība no oksidatīvā stresa – iekļauti spēcīgi 

antioksidanti vitamīni E un C 

• Piemērots     eģetāriešiem 

 

 



immunace EXTRA PROTECTION™ 
immunace EXTRA PROTECTION™  satur  uz zinātniskiem pētījumiem 

pamatotu pilnvērtīgu 28 uzturvielu formulu, kas ietver imūnsistēmu 

stiprinošus vitamīnus un minerālvielas 

Pieckāršs spēks imunitātes aizsardzībai: 

• Vitali imunitātes regulatori – vitamīni D3 1000 SV (25 µg) un K; B 

grupas vitamīni un hroms 

• Bioflavonoīdi un karotenoīdi  - likopēns, resveratrols, astaksantīns 

• Enerģijas avots - L-karnitīns 

• Klasiskie antioksidanti – vitamīni A, E, C, selēns 

• Molekulu atjaunotāji  - ALA – alfa lipoiskābe, L-cistīns, magnijs, 

zinks, jods un varš 

• Piemērots     eģetāriešiem 
 

 



Visinovatīvākā formula smadzeņu veselības uzturēšanai. Produkts ir 

izstrādāts lai palīdzētu uzturēt visus kognitīvās veselības aspektus, 

tostarp, smadzeņu darbību un funkcijas, kā arī emocionālo 

labklājību. 

•25 sastāvdaļas, ieskaitot  fosfatidilserīnu un fosfotidilholīnu, 

koenzīmu Q10 un B vitamīnu kompleksu, tai skaitā 100µg vitamīnu 

B12  un 25 mg vitamīnu B1 

•Fosfatidilserīns un fosfotidilholīns - fosfolipīdi, kas atrodas šūnu 

membrānās un kam piemīt vairākas strukturālās un funkcionālas 

lomas nervu sistēmā. Koncentrējoties smadzenēs, tas palīdz 

saglabāt smadzeņu funkcijas, kas mēdz samazināties līdz ar 

vecumu.  

•Palīdz saglabāt: intelektuālo sniegumu, smadzeņu darbību, atmiņu, 

garīgo enerģiju, pozitīvu garīgo pašsajūtu. 

• Piemērots     eģetāriešiem 

 



Visionace original 

• Satur augstas kvalitātes luteīna esterus un melleņu ekstraktu 

• 23 sabalansētu vitamīnu, minerālu un uzturvielu spektru 

• Vitamīni A, B2, ka arī cinks palīdz nodrošināt labu redzi 

• Vitamīni A, B2 un B3 palīdz uzturēt veselīgu konjuktīvu 

• Vitamīni C un E veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu 

• Melleņu ekstrakts  redzes asuma un krāsu uztveres uzlabošanai 

• Luteīns redzes asumam 

• Piemērots     eģetāriešiem 

 

 

 

 



Pregnacare original 

• 19 saudzīgi sabalansēti vitamīni un minerālvielas 

• 400 mikrogrami folskābes 

• 10 mikrogrami vitamīna D3  

• sabalansētā daudzumā dzelzs un cinks 

• Vitamīni B2, B6, B12, kuri veicina sarkano asinsķermenīšu 
veidošanos 

• Lai aizsargātu Jūsu augošo mazuli, Pregnacare® palīdz 

izvairīties no paaugstinātas dzelzs un citu uzturvielu 

uzņemšanas. 

• Pregnacare® nesatur vitamīnu A, kura pārmērīga 

uzņemšana nav ieteicama grūtniecības laikā. 

• Piemērots     eģetāriešiem 

 

Vairāk nekā folskābe...... 
 



Menopace® 

 Uzticams atbalsts menopauzes simptomu mazināšanai 

Līdz pat 80% sieviešu menopauzē izjūt traucējošus 

simptomus. 

• Neiroveģetatīvi: karstuma viļņi, svīšanas “lēkmes” 

dienā un naktī, sirdsklauves 

• Neiropsiholoģiski: depresija, trauksme, 

koncentrēšanās traucējumi, spēku izsīkums 

• Uroginekoloģiski: neregulāras ovulācijas un 

mēnešreizes, sausums makstī, urinācijas 

traucējumi 

• Kaulu sistēmā: osteoporoze 

 

 



Menopace - speciāla formula menopauzes simptomu novēršanai 

 

Estrogēnus izstrādā olnīcas (>80%), virsnieres, taukaudi. 

• Pantotēnskābe svarīga virsnieru un olnīcu darbībai 

• Pantotēnskābe un B1 vit. var pastiprināt estradiola 

darbību 

• B2 un B6 piemīt estrogēnas īpašības 

PGE1 – prostaglandīns, kurš regulē hormonu balansu un samazina simptomus, tiek 

sintezēts no GLA (gamma linolēnskābes). GLA sintēzei nepieciešami: 

• Mg, Zn, B6 

• Papildus arī C un niacīns (B3) 

Vazomotora nestabilitāte, izraisa termoregulācijas centra traucējumi, uzskata, ka 

progesterona noārdīšanās dēļ: 

• Vit E stabilizē termoregulācijas centru aizkavē 

progesterona noārdīšanos 

Nervozitāte 

• Pantotēnskābe un PABA (Paraminobenzoiskābe) 

iedarbojas nomierinoši 

Trauksme un depresija 

• Mg un B6 darbojas kā anksiolītiķi 

• Vispārīgi smadzeņu labai darbībai ir nepieciešami: B12, 

B1, niacīns un folijskābe 

Noskaņojuma svārstības un bezmiegs 

• Glikozes līmeņa svārstības ietekmē noskaņojumu. 

Glikozes līmeni stabilizē Cr, Mg, Zn ar vit. C, B6 un B3 

Maksts sausums ir tipisks estrogēnu deficīta simptoms 

• Jādomā par maksts gļotādas aizsardzību. 

Vit E, A un C, Zn ir svarīgi faktori gļotādu veselībai 

palīdzību 

Estrogēnu deficīts izsauc pastiprinātu kalcija izdalīšanos no kauliem. 

• Vit D pie pietiekama Ca uzņemšanas ar uzturu stimulē 

tā nogādi kaulos 

• Mg, Zn palīdz Ca transporta etapos bors kavē Ca 

izdalīšanos no organisma 



Menopace®  original 
l 

viena no vislabāk pārdotajām vienu reizi dienā lietojamām formulām 

• Menopace® satur pietiekamu daudzumu sojas izoflavonu 

vienā dienas devā 

• Ietver visaptverošu mikroelementu formula 

• Lēni šķīstoša kapsula, saudzē kuņģi 

Menopace® nesatur zāles vai hormonaistājterapijas (HAT) 

līdzekļus 

• Satur B6 vitamīnu, kas veicina hormonu darbības regulāciju. 

• Satur tiamīnu (B1 vitamīnu) veicina normālu sirds darbību  un 

veselību, folāti, B12 un B6 vitamīni palīdz nodrošināt normālu 
homocisteīna vielmaiņu. 

• D vitamīns, magnijs, palīdzēt uzturēt kaulu veselību. 

• Aktīvs dzīvesveids. B12 vitamīns, biotīns un minerālvielas - varš 

un dzelzs palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves 

vielmaiņu. D vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību. 

 Piemērots     eģetāriešiem 

 



Menopace® plus 
Vitamīni un minerāli 28 tabletes + botāniskais komplekss 28 

tabletes 

Aktīvo augu tabletes. Katra tablete satur speciālu dabīgu augu 

ekstraktu maisījumu. 

• Sojas izoflavoni - Soja ir viens no bagātākajiem dabīgiem 

izoflavonu avotiem 

• Linsēklu lignāni – koncentrēts linsēklu ekstrakts īpaši bagāts 

SDG (sekoizolarirezinola diglikozīdu) avots. 

• Zaļā tēja - satur standartizētu ekstraktu, kur polifenoli 55%, kā 

aktīvās sastāvdaļas zaļajā tēja 

•                          Salvijas ekstrakts -  atbrīvo no  karstuma viļņiem 

un nakts svīšanas 

•                                        Piemērots     eģetāriešiem 

 


