
Imune Vitality



Imune Vitality
Podpora imunitního systému 

během celého roku

V jedné kapsli obsaženy veškeré 
důležité látky, které dokáží imunitní 

systém ideálně vyvažovat a 
udržovat v dobré kondici



Složení
• Beta glukany - imunomodulace, krvetvorba - nejbezpečnější terapie 

• Medicinální houby (extrakt a fermentované mycelium)

• Kyselina huminová, kyselina fulvová

• Probiotika - Bacillus coagulans (Lactobacillus sporogenes) 
produkuje preferovanou formu kyseliny mléčné, přežívá drsné 
podmínky gastrointestinálního traktu, kolonizuje se a množí v 
trávicím traktu) - ve střevě vyklíčí, množí se a odejdou stolicí ve 
formě spór 

• Kolostrum  

• Indický angrešt 



Kyselina huminová
• přírodní antivirotika a alternativní                 

antibiotika 

• mikroelementy pro správné vstřebávání vitamínů 
(organická forma) 

• část se vstřebá do organizmu - antivirový účinek, 
posílení imunity, detoxikace 

• část působí ve střevech - zastaví průjem, vytváří gel 
na střevní stěně = chrání před infekcí a hojivý efekt 



Kyselina fulvová
Nepostradatelný kurýr vitamínů a minerálů
Kyselina fulvová - neplést s kyselinou listovou 

• přírodní složka v organickém humusu nebo v organické 
půdě bohaté na živiny 

• vzniká při procesu, při kterém mikroby rozkládají organické 
látky 

• mikroby v rámci symbiózy obepínají kořeny rostlin. Zatímco 
tyto rostliny poskytují mikrobům ochranu proti slunci a větru, 
mikroby slouží rostlinám jako dokonalý prostředník při 
vstřebávání vitamínů a minerálů ze země



Kyselina fulvová
• Zvyšuje produktivitu mnoha enzymů, zapojuje se do 
procesu trávení, metabolismu, syntézy bílkovin, asistuje 
při obnově buněk   

• Zlepšuje vstřebatelnost a biologickou dostupnost 
potravin a suplementů  

• Zabraňuje vysychání, přepravuje živiny  

• Má funkci antioxidantu, vymetá z organismu volné 
radikály, nabaluje na sebe odpad a toxiny a vyvádí je 
ven z těla, čímž jej detoxikuje



Indický angrešt (Amla)
• Ayurvéda, hořký 

• vitamín C a bioflavonoidy - antioxidanty 

• flavony a antokyany - proti rakovině, stárnutí, 
neurologické potíže, záněty 

• vitamíny, minerály, stopové prvky a omega 3 

• železo, vápník, mangan, draslík, měď, fosfor 

• prevence Alzheimera, rakovina prsu, 



Dávkování Imune Vitality

• prevence 2-4x denně 

• terapeutické dávky 5-12x denně



Výhody Vitality produktů
• suroviny v nejvyšší kvalitě a vstřebatelnosti (kyselina listová - metafolin 

(kalcium L-metylfolát), vitamín B12 - methylkobalamin x kyanokobalamin 

• obsahují pouze organické formy vitamínů a minerálů 

• Bez cukru, škrobu, soli, sóji, kukuřice, pšenice, lepku, kvasnic, mléčných 
derivátů, umělých barviv, konzervantů a genetických modifikátorů 

• fermentované mycelium 

• vyvážená kombinace surovin 

• povaha kapsle čistě rostlinná 

• test pravosti na obsah účinných látek (COA - Certificate of Authenticity) 

• výroba v malých sériích - čerstvost



sobota 14.10.
odpolední program

Provizní systém Vitality

Křemelina - nejen očista střev



Provizní systém

ZISK



Nákupní cena pro poradce:    585 Kč 

Min. prodejní cena pro klienty poradců:  690 Kč (zvýhodněná cena)

Klient nakupuje přes Váš link za cenu 690 Kč přímo v e-shopu hcy-vitality.cz  
Po připsání částky na účet společnosti je Vám připsána provize.

Přímý prodej

Váš zisk: 105 Kč 

Prodej přes Váš link 
http://35.hcy-vitality.cz

Vaše provize: 80 bodů/ Kč 

Max. prodejní cena pro klienty poradců:  750 Kč

Váš zisk: 165 Kč 



Nákupní cena pro poradce:    348 Kč 

Min. prodejní cena pro klienty poradců:  396 Kč (zvýhodněná cena)

Klient nakupuje přes Váš link za cenu 1 080 Kč přímo v e-shopu hcy-vitality.cz  
Po připsání částky na účet společnosti je Vám připsána provize.

Přímý prodej

Váš zisk: 48 Kč 

Prodej přes Váš link 
http://35.hcy-vitality.cz

Vaše provize: 40 bodů/Kč 

Max. prodejní cena pro klienty poradců:  430 Kč

Váš zisk: 82 Kč 



Nákupní cena pro poradce:    888 Kč 

Min. prodejní cena pro klienty poradců:  1 080 Kč (zvýhodněná cena)

Klient nakupuje přes Váš link za cenu 1 080 Kč přímo v e-shopu hcy-vitality.cz  
Po připsání částky na účet společnosti je Vám připsána provize.

Přímý prodej

Váš zisk: 192 Kč 

Prodej přes Váš link 
http://35.hcy-vitality.cz

Vaše provize: 160 bodů /Kč 

Max. prodejní cena pro klienty poradců:  1 200 Kč (zvýhodněná cena)

Váš zisk: 312 Kč 



Název 
výrobku

NC poradce PC klient Zisk Provize nákup  
    přes link

Koncový zákazník 

Hcy betain     585   690  105        80 750

Hcy aloe     585   690  105        80 750

Magnesium     348   396   48        40 430

Imune     888  1080  192 160 1200

Název 
výrobku

NC poradce PC klient Zisk Provize nákup  
    přes link

Koncový zákazník 

Hcy betain    22,62  26,68  4,06      80 b. 29

Hcy aloe    22,62  26,68  4,06      80 b. 29

Magnesium    13,77  15,64  1,87      40 b. 17

Imune     888  1080  192     160 b. 1200

Nákupní ceny a odměny poradců z ČR a SK



Název výrobku  Hcy - betain   Hcy - aloe     Magnesium         Imune

Vaše Nákupní cena       585 Kč      585 Kč         348 Kč          888 Kč

Prodejní cena  690 – 750 Kč  690 – 750 Kč    396 – 430 Kč 1 080 – 1 200 Kč

Provize přímý prodej  105 – 165 Kč  105 – 165 Kč      48 – 82 Kč     192 – 312 Kč

Provize prodej přes link        80 Kč       80 Kč          40 Kč          160 Kč

Ceník a provize pro poradce



Při doporučení nového poradce můžete získat opakované provize ze všech  
jeho zprostředkovaných nákupů (vlastní nákupy i nákupy přes link). 

          Příklad prodeje Vámi doporučeného poradce:  

         1 ks Homocystein Vitality získáváte provizi 45 Kč 
20 ks Homocystein Vitality získáváte provizi 20 x 45 = 900 Kč 
                                

Obchodní model pro poradce

Z každého prodaného výrobku Vám bude připsána provize, dle ceníku ve Vaší administraci. 

Název výrobku Hcy s betainem   Hcy s aloe     Magnesium         Imune

Vaše Nákupní cena       585 Kč      585 Kč         348 Kč          888 Kč

Prodejní cena  690 – 750 Kč  690 – 750 Kč    396 – 430 Kč 1 080 – 1 200 Kč

Provize přímý prodej  105 – 165 Kč  105 – 165 Kč      48 – 82 Kč     192 – 312 Kč

Provize prodej přes link        80 Kč       80 Kč          40 Kč          160 Kč

Vámi doporuč. poradce        45 Kč       45 Kč          15 Kč           60 Kč



Křemelina
Nejen očista střev



Co je křemelina
• 100% přírodní produkt, mikroskopické schránky 
vodních řas  

• sladkovodní původ (20tis. druhů rozsivek) 
• nezpevněná (sypká) hornina tvořená opálovými 
schránkami rozsivek (jednobuněčných řas) - 
40% objemu 

• alternativní název DIATOMIT (hornina složená z 
diatom (schránek rozsivek)



Forma
• Velmi jemný prášek 

• Žádná aditiva, ochucovadla, barviva 

• Pouze minerální látky rostlinného 
původu 

• Organický zdroj křemíku a dalších 
minerálních látek (silné kosti, zuby)



Vhodná
• očista tlustého střeva (vychytání toxinů) -> lepší 

vstřebávání vitamínů -> zlepšení imunity 

• stimulace metabolismu ->podpora hubnutí  

• doplňuje kolagen (vlasy, nehty, pokožka) 

• pravidelná stolice (protizánětlivé účinky) 

• snižuje krevní tlak a LDL cholesterol 

• využití v domácnosti (vodní kámen, čištění stříbra, kovů, 
čištění nádobí, proti škůdcům) 

• peeling obličeje, čištění zubů



Užívání
• 1 vrchovatá polévkova lžíce denně (děti od 6-

ti let poloviční dávku) 

• začít 1 čajovou lžičkou 

• ráno nalačno, lze smíchat s citronovou, 
grepovou nebo pomerančovou šťávou 

• užívat nejméně 14 dnů, lépe 1-2 měsíce 

• dělat kůry 1xčtvrt roku, někdo užívá stále


