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GUARANAPLUS je rodinná firma bratrů Miroslava a Bronislava 
Háblů, kteří se před čtvrtstoletím vydali z malé slovácké  vísky 
Sušice na zkušenou do světa. V cizích krajích strávili více než 
deset let, během kterých pracovali v mnoha exotických 
destinacích. Díky tomu měli možnost vyzkoušet blahodárné 
účinky cizokrajných léčivých bylinek a plodin. 

Broňa  si při svém působení v brazilském Rio de Janeiro velmi 
oblíbil tamní poklad domorodé medicíny - guaranu. Po návratu 
domů zjistil, že na českém trhu není k dostání guarana v čisté 
přírodní formě a s potřebnými účinky, na které byl z Jižní 
Ameriky zvyklý. Dali proto s bratrem hlavy dohromady a vroce 
2009ji začali pod značkou GUARANAPLUS 
do Česka dovážet a distribuovat do obchůdků
sezdravou  výživou. 

A protože se ze strany svých zákazníků setkával
i pouze s  pozitivními ohlasy,rozhodli se nezůstat
jen guarany. Postupně vznikla produktová řada bylinných 
doplňků stravy GUARANAPLUS zahrnující ty nejúčinnější 
světově proslulé bylinky pouze od nejlepších pěstitelů. 
Informace o nich najdete v tomto katalogu. Věříme,že se rádi 
přesvědčíte o jejich blahodárných účincích.

Co vyrábí 
příroda 
je dobré 
samo osobě 
Věříme, že přirozená forma doplňků 
stravy GUARANAPLUS nemá žádná 
slabá místa. Příroda vše namíchala ve 
složení a poměrech látek tak akorát. 

Proto nespoléháme na extrahované 
sloučeniny nebo syntetické přísady, 
ale zásadně na opravdové bylinky 
pěstované bez postřiků, splňující 
nároky na organickou kvalitu, 
od pěstitelů, kterým věříme. 

Pak je skutečně šetrně zpracováváme 
tak, abychom vám přinesli celý 
komplex užitečných složek v původní 
přírodní surovině. Víme proč to 
děláme tímto způsobem, vždyť je 
sami užíváme. 
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IMUNITA TRÁVENÍENERGIE HUBNUTÍ MOZEK

HLIVA 
Pleurotus ostreatus 
Hlíva ústřičná je široce rozšířená jedlá houba rostoucí 
po celém světě v mírném pásmu i v subtropických 
lesích. Klobouky hlívy barvou i tvarem připomínají 
ústřice, odtud pochází její druhové pojmenování. 
Rostou v řadách nebo vrstvách nad sebou. Třeň je 
velmi krátký. Dužnina je čistě bílá, chuť je nasládlá, 
vůně příjemně houbová. 

Konzumace hlívy příznivě ovlivňuje hladinu 
cholesterolu v krvi, zlepšuje odolnost proti infekcím, 
zvyšuje i tvorbu červených krvinek mimo kostní dřeň. 
Má účinky proti zánětlivým onemocněním, virovým, 
bakteriálním a plísňovým chorobám, ale také proti 
hemoroidům, ekzémům nebo při léčení popálenin. 
Příznivě působí na regeneraci jater. 

IMUNITA DETOXIKACE JÁTRA 

FORMY PŘÍPRAVKU A BALENÍ 

• prášek75 g
• 100 kapslí
• 300 kapslí + 100 kapslí ZDARMA
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LAPACHO 
Tabebuia impetiginosa 
Lapačo červené je dvacetimetrový strom s kulovitou 
korunou rostoucí v tropických deštných lesích Střední 
Ameriky. Léčebně se užívá červenohnědá vnitřní kůra, 
jež je zdrojem řady bioaktivních látek jako katechiny, 
saponiny, flavanoidy nebo chi nony. 

Z fytoterapeutického hlediska se lapacho považuje za 
účinný protizánětlivý, antioxidační a bolest tišící 
prostředek, aktivně působí proti bakteriím, houbám 
a parazitům. Užívá se při léčbě infekčních chorob, 
alergií, zánětů močových cest, ale také diabetu, 
hypertenze a podpůrně u některých forem leukémie, 
nemocí jater, Hodgkinovy a Parkinsonovy choroby. 
Lapačo se podává také jako preventivní prostředek 
v období zvýšeného výskytu nachlazení a chřipkových 
onemocnění, silně stimuluje aktivitu imunitního 
systému a mobilizuje vlastní obranné schopnosti 
organismu. 

HARMONIE IMUNITA ANTJOXIOANT MOČOVÝ KREVNÍTLAK 
SYSTÉM 

FORMY PŘÍPRAVKU A BALENÍ 
' 

• prášek, oo g
• 100 kapslí
• 300 kapslí + 100 kapslí ZDARMA
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MAQ.UI 
Aristotelia chilensis 
Maqui je stálezelený strom z mírných deštných 
pralesů Chile a přilehlých oblastí jižní Argentiny. 
Po opylení se z jeho bílých květů vyvine jedlé ovoce. 
Drobné fialovo-černé bobule svou chutí připomínají 
ostružiny. I hned po sklizni jsou lyofilizovány - šetrně 
sušeny mrazem, a pak rozemlety na prášek. 

Maqui je doplňkem stravy s největší naměřenou 
antioxidační hodnotou vůbec, je bohaté na flavonoidy 
a antokyany, které pomáhají bojovat proti volným 
kyslíkovým radikálům a neutralizují je. Maqui je také 
velmi dobrým zdrojem aminokyselin, vitamínů, 
minerálů a vlákniny. Plody mají také protizánětlivé 
účinky. Pro svou schopnost tlumit hlad bývá používán 
jako součást dietního režimu. Podporuje snižování 
hladiny cholesterolu, zlepšuje stav pleti a zvyšuje 
obranyschopnost. Využívá se při léčbě plísní a kožních 
problémů. 

ENERGIE IMUNITA DETOXIKACE HUBNUTÍ 

FORMY PŘÍPRAVKU A BALENÍ 
' 

• prášekso g
• 100 kapslí
• 300 kapslí + 100 kapslí ZDARMA



■ 
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MLADÝ JEČMEN 
Hordeum vulgare 

Náš ječmen pochází z ekologického zemědělství 
v Utahu, kde je pěstován ve výšce kolem 1500 metrů 
nad mořem. Vylisováním mladého ječmene se získává 
šťáva, která je šetrně sušena při teplotě nepřesahující 
41° C. Takto vzniká zelený prášek, ve kterém jsou 
zachovány cenné enzymy a vitamíny B, C, E, H, K, 
cholin , beta-karoten a až 70 různých minerálů 
a stopových prvků. 

Mladý ječmen má silný alkalizující účinek v těle. 
Neutralizuje zakyselení organismu a omezuje vznik 
potíží s ním spojeným. Obsahuje silné antioxidanty, 
které zpomalují stárnutí organismu. Sloučeniny 
přítomné v mladém ječmenu detoxikují organismus, 
zabraňují vstřebávání karcinogenních látek z trávícího 
traktu a zažívací trakt čistí. Velký obsah chlorofylu má 
přímý vliv na hladinu hemoglobinu, podporuje 
zásobení tkání kyslíkem a pomáhá odstraňovat těžké 
kovy a chemikálie z krve. 

ENERGIE HARMONIE IMUNITA DETOXIKACE 

FORMY PŘÍPRAVKU A BALENÍ 
' 

• prášek75 g
• 100 kapslí

OSTROPESTREC 
Silybum marianum 

Impozantní bylina z čeledi hvězdnicovitých dorůstá 
až 150 centimetrů. Má lesklé listy s nepravidelně 
ostnitými okraji, žilky lemují bílé skvrny. Ostny jsou 
slámově žluté, květy purpurově červené až fialové. 
Léčivý účinek rostliny je způsoben komplexem látek 
známým jako silymarin, který zahrnuje silybin, 
silychristin, silydianin, silybinin a isosilybin. 

Ostropestřec je vhodný k vnějšímu i vnitřnímu užití. 
Poskytuje preventivní ochranu před poškozením 
jater. Zlepšuje regeneraci při zánětu jater, pomáhá 
v boji s mononukleózou nebo žloutenkou. Funguje 
na cirhózu, při otravách způsobených léky, je vhodný 
pro odbourávání následků chemoterapie. Pozitivně 
působí také na žlučník. Ostropestřec rovněž snižuje 
projevy alergií, mírní různé kožní problémy a příznivě 
ovlivňuje normální hladinu cukru v krvi. Upravuje 
nízký krevní tlak, prospívá zdraví srdce a antioxidanty 
v něm obsažené chrání buňky těla před poškozením 
volnými radikály. 

JÁTRA IMUNITA ANTIOXIDANT SRDCE 

FORMY PŘÍPRAVKU A BALENÍ 
' 

• 100 kapslí
• 300 kapslí +100 kapslí ZDARMA*

* pouze v eshopu GUARANAPLUS 
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SPIRU LINA 
Arthrospira p/atensis 
Volně plovoucí vláknité sinice přirozeně se vyskytující 
v tropických a subtropických jezerech byly již součástí 
potravy Aztéků, kteří je nazývali „tecuitlatl". Sušená 
spi rul i na obsahuje asi 60% proteinů, lipidy, esenciální 
a neesenciální aminokyseliny, vitamíny B1, B2, 83, B6, 
B9, C, A a E. Je zdrojem draslíku, vápníku, chrómu, 
mědi, železa, hořčíku, manganu, fosforu, selenu, 
sodíku, zinku a mnoha pigmentů. 

Buňky spi ruli ny jsou pro člověka lehce stravitelné. 
Spi rul i na neutralizuje škodlivé radikály, působí 
antivirově a celkově podněcuje vitalitu a imunitu. 
Zvyšuje fyzickou i psychickou výkonnost organismu, 
působí na zdravé trávicí ústrojí a střevní mikroflóru, 
posiluje zdravou krvetvorbu a tvorbu hemoglobinu. 
Přispívá k regulaci hormonální aktivity, podporuje 
nárůst svalové hmoty a urychluje metabolismus. 
V neposlední řadě snižuje míru únavy a vyčerpání. 

ENERGIE IMUNITA DETOXIKACE HUBNUTÍ SVALY 

FORMY PŘÍPRAVKU A BALENÍ 
' 

• zoo tablet
• 600 tablet + 200 tablet ZDARMA

SKORNICE 
Epimedium sagittatum 
Legenda hovoří o tom, že lidé vypozorovali u kozlů 
pasoucích se na porostu škornice zvýšenou sexuální 
aktivitu. Proto si vysloužila trefný lidový název „bylina 
prostopášného kozla". Nachází se v ní vitamin E, 
polysacharidy, steroly, kyselina palmitová a tanin. Za 
afrodiziakální a potenci stimulující efekt vděčí 
škornice šípolistá obsaženému flavonoidu ikariinu. 

Je vhodná při léčbě erektilní dysfunkce a předčasné 
ejakulace. lkariin má rovněž vliv na produkci oxidu 
dusnatého s ochranným účinkem proti ateroskleróze. 
Bylina pomáhá proti osteoartróze, tlumí bolesti zad 
a kloubů. Fytoestrogeny zabraňují osteoporóze u 
postmenopauzálních žen. Alternativní medicína ji 
využívá pro nápravu vysokého krevního tlaku, 
snižování hladiny cholesterolu, při nemocech jater 
a ledvin i pro posílení mentálních funkcí. Bylinka je 
pokládána za tonikum a imunostimulant, a proto je 
v moderní době aplikována také u HIV pozitivních 
pacientů a lidí s nemocí Al OS. 

POTENCE IMUNITA OSTEOPORÓZA KREVNÍ TLAK 

FORMY PŘÍPRAVKU A BALENÍ 
' 

• prášek 50g
• 100 kapslí
• 300 kapslí+100 kapslí ZDARMA
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VILKAKORA 
Uncaria tomentosa 

Vilkakora je velkou popínavou rostlinou, která silnou 
zdřevnatělou lodyhou oplétá jiné rostliny. Jejím 
domovem v Peru je amazonská džungle. Tradičně 
využívanou částí vilkakory je kůra z kmene a kořenů 
s rozmanitým komplexem léčivých látek. 

Vikakora slouží jako velmi účinný imunostimulační 
prostředek u kvasinkových a plísňových onemocnění 
i oparů, při infekčních chorobách, jako je chřipka, 
bronchitida, katary horních cest dýchacích, ale i zánět 
spojivek. Pomáhá při onemocnění a bolestech 
pohybového ústrojí, včetně revmatismu. Výrazně 
zlepšuje stav cév, snižuje krevní tlak a lze ji používat 
při léčbě některých kardiovaskulárních chorob. 
Doporučena je i při léčbě chorob zažívacího traktu, 
jako jsou zánět tlustého střeva, plynatost , narušení 
střevní mikroflóry, žaludeční katary a vředy, diabetu 
a hemoroidech. 

@®@ 
IMUNITA KLOUBY TRÁVENÍ 

FORMY PŘÍPRAVKU A BALENÍ 
' 

• prášek so g
• 100 kapslí
• prášek 250g + 50g ZDARMA
• 300 kapslí+100 kapslí ZDARMA





KAKAOVÉ BOBY
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I NCA COLLACEN 
100% rybí hydrolyzovaný kolagen bez přísad 

Kolagen ovlivňuje buněčnou obnovu, regeneraci 
a výživu chrupavek, kloubů, kostí, pleti, kůže, nehtů 
a vlasů. Vaše tělo kolagen přirozeně tvoří. Jeho 
produkce se ale po 25. roce snižuje a objevují se 
známky stárnutí. Doplněním kolagenu tento proces 
významně zpomalíte. 

lnca Collagen je nejsilnější čistý kolagen typu I, 11 a Ill 
bez chuti a barvy. Je bio-aktivní, dobře se vstřebává 
a vaše tělo s ním pracuje, jako by si ho vyrobilo samo. 
Hydrolyzovaný kolagen se získává se zastudena, proto 
má na rozdíl od tepelně zpracovaných kolagenů pro 
lidské tělo lepší využitelnost. 

Je prakticky balený ve zlatých sáčcích s vysokou denní 
dávkou 3000 mg, která oproti jiným kolagenovým 
přípravkům zaručuje skutečný účinek. 

KOSTI KLOUBY VLASY POKOŽKA 

FORMY PŘÍPRAVKU A BALENÍ 

• 30 zlatých sáčků, každý obsahuje 3000 mg
čistého mořského kolagenu

GUARANAPLUS



Telefonické objednávky a informace o našich produktech
tel. + 420 777 232 230 

Pondělí až Pátek od 8.00 - 15.00.

Mimo tuto dobu už tel. nebereme, věnujeme se rodině a dětem :-) .
Děkujeme za pochopení.

Přírodní bylinné doplňky stravy GUARANAPLUS
Hradební 1218

Uherské Hradiště
686 01 

www.guaranaplus.cz 

Sledujte nás také na:


