
PŘEDÁVÁME DÁL VĚDOMOSTI, O KTERÝCH VÍME, ŽE POMÁHAJÍ
UDRŽET TO NEJCENNĚJŠÍ NA SVĚTĚ...

Projekt
VITAMÍNY S PŘÍBĚHEM

a produkty VITALITY



BROŽURA, KTEROU DRŽÍTE V RUCE, je určena všem, kteří vidí smysl
v pravidelném užívání doplňků stravy a kterým není lhostejné,

jaké doplňky stravy nabízejí svým klientům v poradně,
ve svém obchodě se zdravou výživou, ve své lékárně či fitness centru.

Je určena těm, kteří se chtějí podílet na změně
MYŠLENÍ SPOLEČNOSTI:

přestat pravidelně a bez ducha užívat syntetické vitamíny a minerály
a začít VĚDOMĚ posilovat fyzické tělo přirozenými přírodními zdroji.

PŘEDÁVÁME DÁL 
VĚDOMOSTI, O KTERÝCH 
VÍME, ŽE POMÁHAJÍ UDRŽET 
TO NEJCENNĚJŠÍ NA SVĚTĚ...

1. ÚNAVA 
Zbavíte se únavy a malátnosti

3. TĚHOTENSTVÍ
Nízké riziko

spontánních potratů

2. DEPRESE
Vyšší odolnost vůči

depresím
4. MRTVICE, INFARKT

Prevence

5. NÁDORY
Nižší riziko vzniku
zhoubných nádorů

6. DEMENCE
Prevence vzniku

Alzheimerovy choroby

vitaminyspribehem.cz

6DŮVODŮ proč s námi 
začít snižovat 
hladinu homocysteinu v krvi



MGR. MICHAELA 
VERDE BEITLOVÁ

Motto: Hledám způsoby, 
jak věci zrealizovat, 

nikoliv důvody proč to nejde

KDO JSME?

VITAMÍNY S PŘÍBĚHEM
Projekt Vitamíny s příběhem sdružuje nezávislé výživové poradce, 
fyzioterapeuty, homeopaty, čínské mediky a detoxikační poradce, které
spojuje poradenství k homocysteinu a vitamínovému tuningu (ladění). 
Cílem projektu není jen zprostředkování vyšetření krve na homocystein 
a poskytnutí konzultace k výsledkům rozboru, cílem je také informovat 
veřejnost o možnostech prevence vzniku civilizačních chorob, pomoc 
s výběrem vhodných vitamínových doplňků a jejich správným užíváním. 
Učíme zájemce, jak číst etikety produktů a jak zacházet s jejich 
dávkováním. Projekt vede Mgr. Michaela Verde Beitlová, informační 
specialistka a bývalá onkologická pacientka, která sdílí své zkušenosti 
s prevencí návratu onemocnění formou veřejných přednášek 
a vzdělávacích aktivit. 
Stejně tak své zkušenosti sdílí poradci, jejichž příběhy naleznete 
na webových stránkách projektu http://vitaminyspribehem.cz.

Pro obchodní partnery zajišťuje projekt Vitamíny s příběhem 
marketingové a vzdělávací služby a konzultační telefonickou linku. 

                                          SPOLEČNOST 
                                          NATURAWAY
                                                  Společnost Naturaway je malá 
                                                  rodinná inovativní firma zabývající se vývojem, dovozem a výrobou 
                                                  vitamínů a minerálů. 
                                                  Firmu vede pan Radek Michalík, kterému záleží na tom, aby suroviny 
                                                  obsažené v jeho produktech byly z nezpracovaných surovin 
                                                  a především účinné, a nejen proto, že je užívá on sám. Vyznává 
                                                  zodpovědnou péči o klienty a přírodu. Spolupracuje s uznávanými 
                                                    českými odborníky z řad vědců a mediků. Suroviny obsažené v kapslích 
                                                  Vitality nechává pravidelně testovat na obsah účinných látek 
                                                    (dle COA – Certificates of Analysis). Cílem Naturaway je, aby produkty 
                                                  řady Vitality udržovaly vaše tělo v dynamické pohodě, která připomíná 
                                                  dětskou nezávaznost a radost. Když tělo pracuje tak jak má, zažívá 
                                                  člověk stav neomezené energie, má živý zájem o okolí, pociťuje 
                                                  velmi silné a pozitivní emoce, lásku a chuť do života.
                                                  Pro obchodní partnery společnost Naturaway 
                                                  zajišťuje kvalitní produkty.

SPOLEČNOST HCY VITALITY
Společnost Hcy Vitality je partnerem projektu Vitamíny s příběhem 
a výhradním distributorem produktů řady Vitality společnosti 
Naturaway. Pan Zdenek Karafiát, který je jednatelem společnosti, 
má letité zkušenosti s různými obchodními systémy. 
E–shop Hcy Vitality neustále zdokonaluje, aby se pro poradce stal 
unikátním pracovním nástrojem, který může reprezentovat jejich 
služby a může sloužit také jako prostředek pro zajímavý zisk. 
Jeho cílem je spojovat stejně smýšlející lidi a podílet se na jejich 
vzdělávání v oblasti prevence vzniku civilizačních chorob.
Pro obchodní partnery společnost Hcy Vitality zajišťuje provoz 
e-shopů, účetní systém, zpracování objednávek a telefonickou 
linku podpory pro zákazníky i prodejce. 

ZDENEK
KARAFIÁT

Motto: Pojďme dělat 
svět zdravější,

společně to dokážeme...

RADEK
MICHALÍK

Motto: Mám rád pocit,
když výsledek stojí 

za to



PŘIROZENÉ JE BÝT ZDRAVÝ A CÍTIT SE DOBŘE 
PÉČE O ZDRAVÍ S PRODUKTY VITALITY

Mnohé studie potvrdily, že potravinové doplňky působí nejen preventivně, ale jsou i vhodným 
prostředkem při léčení mnoha chorob a zdravotních potíží. Ví se, že vitamíny a minerály jsou velice 
důležité pro správnou funkci organismu, protože se podílí na přeměně bílkovin, tuků a cukrů. 
Také zpomalují degenerativní procesy způsobené stárnutím a posilují a obnovují naši imunitu 
a mentální zdraví.
Produkty řady Vitality obsahují celou řadu vitamínů, minerálů a dalších přírodních složek nezbytných 
pro život. Produkty jsou navíc sestavené tak, aby se navzájem dobře doplňovaly a bylo je možné 
snadno kombinovat.  Homocystein Vitality, Magnesium Vitality a Lecithin Vitality kromě celé řady 
funkcí v těle snižují a udržují homocystein na ideální hladině. Vyvážený koktejl výživných látek 
v Imune Vitality nepřetržitě citlivě vylaďuje imunitní systém a pracuje ve prospěch fyzické pohody. 
Naši stávající klienti pravidelně užívající produkty Vitality si pochvalují více energie, méně viróz 
v podzimním a zimním období, snadnější usínání, kvalitnější spánek, zmírnění či vymizení bolestí 
hlavy, vymizení bolestí křečových žil, lepší nálada, vymizení svalových křečí.

Proč se civilizační choroby (tj. choroby z nedostatku pohybu, psychické pohody a především stravy 
bohaté na nutrienty) rozšiřují rychlostí světla a postihují nějakým způsobem každého z nás? 
Proč jsou pro nás civilizační choroby samozřejmou součástí života a jsou předmětem každodenních 
hovorů příbuzných a přátel? Jednou z možných odpovědí může být, že se dostatečně nevěnujeme 
prevenci. Za prevenci však nemůžeme považovat včasnou diagnostiku choroby, jak je mnohdy 
médii mylně prezentováno. Včasná diagnostika „pouze“ určí, jakou nemocí již trpíme, prevence 
naproti tomu dokáže výrazně snížit riziko jejího vzniku.

CO TO JE HOMOCYSTEIN?
Homocystein je toxická aminokyselina, která vzniká v každé živé buňce. Homocystein se dokáže 
přeměnit na netoxickou látku za předpokladu, že má dostatečný přísun vitaminů, na kterých 
přeměna závisí. Přebytek homocysteinu se dostává do krve, tam se hromadí a způsobuje různá 
poškození v těle. Se zvýšenou hladinou homocysteinu je proto spojována řada závažných nemocí. 
Homocystein je v současné době považován za jeden z významných ukazatelů rizika vzniku kardio-
vaskulárních onemocnění, aterosklerózy, selhání ledvin, komplikací v těhotenství a vrozených vad. 
Poslední výzkumy ukazují, že poruchy v metabolizmu homocysteinu jsou také rizikovým faktorem 
ve vývoji a funkcích centrální nervové soustavy. 

CO ZVYŠUJE HLADINU HOMOCYSTEINU?
Hladinu homocysteinu zvyšuje především nevyvážená strava, nezdravý životní styl, málo pohybu, 
nedostatečný příjem vitamínů a minerálů, kouření a nadměrné pití alkoholu, život ve velkých 
městech a špatné životní prostředí.

DÁ SE HLADINA HOMOCYSTEINU SNÍŽIT?
Hladina homocysteinu se dá udržet změnou stravování. Nezbytné je však celoživotně pravidelně 
užívat přesné dávky vitamínu B6, B12 a kyseliny listové, protože snížit vysokou hladinu homocysteinu 
na ideál nelze bez vitamínové suplementace.

JAK SE DÁ ZJISTIT HLADINA HOMOCYSTEINU A KDE SI MOHU NECHAT PORADIT?
Podobně jako cholesterol se hladina homocysteinu zjišťuje krevním rozborem. Odběr krve musí 
probíhat nalačno v certifikované laboratoři. Vyšetření krve a doporučení k výsledkům rozboru žádejte 
u svého nejbližšího poradce na http://vitaminyspribehem.cz

PRO KOHO JE DŮLEŽITÉ SI HLADINU HOMOCYSTEINU HLÍDAT?
V důsledku nedostatku vitamínů a minerálů v naší přirozené stravě je hladina homocysteinu zvýšená 
již téměř u každého dospělého člověka (od 18 let), který pravidelně nedoplňuje vitamíny a minerály. 
Nezbytné je to především pro ženy i muže nad 30 let, těhotné a kojící ženy, vegetariány, vegany, 
ženy a muže užívající pravidelně nějaké chemické léky, onkologické pacienty, ženy, které užívají 
hormonální antikoncepci.



VÝHODY PRODUKTŮ VITALITY

• Vyjímečné složení všech produktů řady Vitality, tj. suroviny v té nejvyšší kvalitě a vstřebatelnosti.
• Bez cukru, škrobu, soli, sóji, kukuřice, pšenice, lepku, kvasnic, mléčných derivátů, umělých barviv, 
   konzervantů a genetických modifikátorů
• Produkty, které jsou v souladu s přírodou, obsahují pouze organické formy vitamínů a minerálů. 
• Vitamíny a minerály jsou v produktech ve vyvážené kombinaci. 
• Povaha kapslí je čistě rostlinná, je tedy vhodná pro vegetariány a vegany. 
• Každá surovina obsažená v kapsli prochází testem pravosti a testem na obsah účinných 
   látek (dle COA). 
• Preparáty jsou vyráběny v malých sériích pro zajištění čerstvosti.

HOMOCYSTEIN 
VITALITY S ALOE VERA

HOMOCYSTEIN
VITALITY

S BETAINEM

Imune Vitality je 100% přírodní produkt, který 
se postará o podporu Vašeho imunitního systému 
během celého roku. Užívejte denně Imune Vitality, 
předejdete virózám a zánětlivým stavům.

IMUNE
VITALITY

                                      Hořčík je 
                                      nepostradatelný 
                                      a životně důležitý 
                                      pro naše zdraví 
a pocit pohody. Magnesium Vitality má až 80% 
využitelnost bez nežádoucích vedlejších účinků.
Užívejte denně Magnesium Vitality, bude 
Vás chránit.

MAGNESIUM 
VITALITY

Vyvážená kombinace tří ve vodě rozpustných 
vitamínů řady B pro snížení hladiny homocysteinu, 
umocněná účinkem zinku, aloe vera a betainu.
Užívejte denně Homocystein Vitality, 
budete se cítit plní energie.

                Mega Lecithin Vitality se podílí 
                na zmenšování tukových částí v krevním
                oběhu a prokazatelně snižuje hladinu cholesterolu. 
Lecithin zabraňuje zanášení cévního systému, podporuje funkci jater, které pak 
snadněji odstraňují odpadní látky, zbavují se škodlivin (detoxikace) a správně 
jimi protéká krev. Zabraňuje ukládání tuku v problematických partiích. 
Lecithin pozitivně ovlivňuje mentální a neurologické pochody.
Užívejte denně Mega Lecithin Vitality, zachováte si bystrý mozek. 

MEGA LECITHIN VITALITY



PROVIZNÍ SYSTÉM A E–SHOP

Naším cílem, je spolupracovat s prodejci/poradci, jejichž záměrem je nejen nabízet kvalitní doplňky 
stravy, ale také vzbudit nadšení lidí pro zdravý a udržitelný životní styl, všímavost ke svému okolí 
a radost ze života. K produktům Vitality poskytujeme přidanou službu v podobě možnosti 
konzultovat dávkování podle výsledků rozboru krve. 

Každý smluvní partner má dvě možnosti příjmu z prodeje produktů Vitality. Jeden typ příjmu 
je z přímého prodeje. Prodejce/poradce nakupuje zboží za nákupní cenu od distributora, 
a pak ho osobně prodává klientům v poradně, nebo ve vlastním obchodě. 

Druhý typ příjmu je z prodeje přes e–shop poskytnutý firmou Hcy Vitality. Provize jsou u tohoto typu 
prodeje o trochu nižší než u přímého prodeje (viz tabulka provizí níže), neboť vznikají vícenáklady 
na vyřízení objednávky (zaměstnanec na příjmu objednávek, balné, zdanění příjmu). Osobní link ve 
tvaru http://VašeID.hcy-vitality.cz (např. http://73.hcy-vitality.cz) je možné propagovat prostřednictvím 
emailmarketingu, Facebooku a vlastního webu. Není dovolena propagace přes placené linky Sklik 
a AdWords. Abychom podpořili nákupy v e–shopu obchodních partnerů, jsou v osobních e–shopech 
zvýhodněny konečné ceny pro klienty. Např. cena produktu Homocystein Vitality je 750,– Kč, pro klienty 
obchodních partnerů je však cena v e–shopu 690,– Kč. Klient je zvýhodněn pouze s doporučením 
smluvního partnera a ušetří 60,– Kč na jednom balení. 

Každý obchodní partner má tedy pro své klienty k dispozici e–shop, přes který také sám po přihlášení 
na svůj uživatelský účet nakupuje za smluvně dané nákupní ceny. Při celkovém nákupu 
nad 2 700,– Kč je poštovné zdarma. Za všechny nákupy přes link se připisují provize ve formě bodů 
do Peněženky na internetovém osobním účtu e–shopu. Po dosažení 500 bodů lze požádat o provize. 
Pro partnery z ČR platí že 1 bod = 1 Kč. Body pro partnery ze Slovenska budou přepočteny na EUR, 
dle denního kurzu ČNB, který je vždy aktuální a zobrazuje se  v Peněžence. 

Příklad výpočtu provize v EUR: 
Kurz ČNB: 1€ = 26,70 Kč, peněženka: 1500 bodů, výpočet: 1500:26,70 = 56,18 €.
Provize se vždy připisují až po připsání částky za nákup na účet společnosti HCY-VITALITY. 
Práci s e–shopem Vám na žádost předvedeme. Práce s e–shopem je však snadná a intuitivní.

NÁKUPNÍ CENY A ODMĚNY PORADCŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU (v Kč)

Přímý prodej Prodej přes e-shop

Název
výrobku

Hcy betain
Hcy aloe

Magnesium
Imune

Lecithin

Nákupní cena
poradce

585
585
348
888
200

Prodejní cena
klient

690–750
690–750
396–430

1080–1200
240–250

Provize

105–165
105–165

48–82
192–312

40–50

Prodejní cena
klient

690
690
396

1080
240

Provize

80
80
40

160
34

NÁKUPNÍ CENY A ODMĚNY OBCHODNÍCH PARTNERŮ PRO SK (v EUR)

Přímý prodej Prodej přes e-shop

Název
výrobku

Hcy betain
Hcy aloe

Magnesium
Imune

Lecithin

Nákupní cena
poradce

22,62
22,62
13,77
34,78
7,92

Prodejní cena
klient

26,68–29
26,68–29
15,64–17
42,30–47
9,51–9,90

Provize

4,06–6,38
4,06–6,38
1,87–3,23

7,52–12,22
1,59–1,98

Prodejní cena
klient

26,68
26,68
15,64
42,30
9,51

Provize

80
80
40

160
34



TABULKA PROVIZÍ Z PŘÍMÉHO PRODEJE (v Kč)

Produkt

Provize 1 ks
Provize 10 ks
Provize 50 ks

Provize 100 ks

Hcy s aloei

165,- Kč
1.650,- Kč
8.250,- Kč

16.500,- Kč

Hcy s betainem

165,- Kč
1.650,- Kč
8.250,- Kč

16.500,- Kč

Magnesium

82,- Kč
820,- Kč

4.100,- Kč
8.200,-Kč

Imune

312,- Kč
3120,- Kč

15.600,- Kč
31.200,-Kč

Lecithin

50,- Kč
500,- Kč

2.500,- Kč
5.000,-Kč

TABULKA PROVIZÍ Z PŘÍMÉHO PRODEJE (v EUR*)

Produkt

Provize 1 ks
Provize 10 ks
Provize 50 ks

Provize 100 ks

Hcy s aloei

6,48 EUR
64,80 EUR

324,20 EUR
648 EUR

Hcy s betainem

6,48 EUR
64,80 EUR

324,20 EUR
648 EUR

Magnesium

3,22 EUR
32,20 EUR

161,10 EUR
322 EUR

Imune

12,26 EUR
122,60 EUR

613 EUR
1226 EUR

Lecithin

1,97 EUR
19,70 EUR
98,25 EUR
197 EUR

* částky jsou orientační, přepočítávají se podle aktuálního kurzu ČNB

Přesné denní dávky si klienti mohou nechat doporučit podle výsledků krevního rozboru na homocystein

DENNÍ ROZPOČET UŽÍVÁNÍ DOPLŇKŮ VITALITY PRO KLIENTY

Produkt

Hcy s aloe
Hcy s betainem

Magnesium
Imune

Lecithin

Preventivní
dávkování
na 1 den

1 kapsle
1 kapsle
2 kapsle
2 kapsle
1 kapsle

Cena/den
(plná cena)

6,25 Kč
6,25 Kč
7,16 Kč
20,- Kč
2,-Kč

Cena/den
(se slevou)

5,75 Kč
5,75 Kč
6,60 Kč
18,- Kč

x

Tera-
peutické

dávkování 

2-3 kapsle
2-3 kapsle
4-6 kapslí

4-12 kapslí
x

Cena/den
(plná cena)

12,50-18,75 Kč
12,50-18,75 Kč
14,32-21,48 Kč

40,- Kč
x

Cena/den
(se slevou)

11,50-17,25 Kč
11,50-17,25 Kč
13,20-19,80 Kč

36,- Kč
x



E-SHOP VITALITY

E-shop Vitality je místo, kde za prodejní ceny nakupují klienti a kde po přihlášení do osobního účtu 
nakupují za nákupní ceny smluvní partneři. 

NÁHLED NA E-SHOP PRO KLIENTY. 
KLIENTI ZDE NAKUPUJÍ ZA SNÍŽENOU CENU.

NÁHLED NA PŘIHLAŠOVACÍ STRÁNKU. 
ID A HESLO PŘIDĚLUJE KAŽDÉMU OBCHODNÍMU PARTNEROVI PAN KARAFIÁT 
Z FIRMY HCY VITALITY PŘI PODPISU SMLOUVY O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ



NÁHLED NA E-SHOP PRO PORADCE S PŘEHLEDEM PROVIZÍ A OBJEDNÁVEK 
KLIENTŮ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ


