
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΜΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΖΩΗ 



2 3

Η αυθεντικότερη ροή ομορφιάς πηγάζει από μέσα μας. Για να απολαύσουμε όχι μόνο μια 
καταπληκτική εμφάνιση, αλλά πάνω απ’ όλα έχοντας ζωτική ενέργεια και δύναμη για να κάνουμε 
τα όνειρά μας πραγματικότητα, φροντίζουμε για κάθε κύτταρο του σώματός μας. Οι μέρες που 

ζούμε με τα πρόχειρα και χαμηλής ποιότητας τρόφιμα γεμάτα με τοξίνες- γίνονται ολοένα και πιο 
δύσκολες...

 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήσαμε τα συμπληρώματα διατροφής HealthBoost. 

Είναι το τέλειο συμπλήρωμα της καθημερινής σας διατροφής. Πλούσιο σε βιταμίνες, μέταλλα και 
θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για τον οργανισμό μας , τα συμπληρώματα αυτά θα 

ενισχύσουν το σώμα σας και θα σας βοηθήσουν να παραμείνετε σε φόρμα και υγιείς.
 

Γιατί μόνο τότε μπορείτε να απολαύσετε τη ζωή, όταν είστε γεμάτοι από εσωτερική ενέργεια. Τα 
HealthBoost της Livioon σας υποστηρίζουν καθημερινά σε αυτό. Τα συμπληρώματα μας βασίζονται 

σε φυσικά συστατικά και είναι απολύτως ασφαλή, χωρίς γλουτένη που προκαλεί αλλεργίες και 
φυτοφάρμακα. Θα σας φροντίσουν όπως ορίζει η φύση.



Πώς να το χρησιμοποιήσετε: 
Η συνιστώμενη ημερήσια 

δοσολογία είναι 1 κάψουλα. 
Λαμβάνετε κατά τη διάρκεια 

ή μετά από το γεύμα. 
Πιείτε με πολύ νερό! 

Άγριο Τριαντάφυλλο

• Συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του 
ανοσοποιητικού, αναπνευστικού, πεπτικού και 

ουροποιητικού συστήματος
• Είναι επίσης πλούσιο σε φλαβονοειδή, 
φυσικές δραστικές ουσίες με πολύ ισχυρές 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες

Κουρκουμάς

• Χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή Ανατολίτικη 
ιατρική και μαγειρική, ο κουρκουμάς είναι ένα 
από τα πιο ισχυρά φυσικά αντιοξειδωτικά του 
σώματος, με ισχυρή αντιφλεγμονώδη, αντιική, 
αντιβακτηριακή δράση

Τζίντζερ

• Υποστηρίζει, διεγείρει και τονώνει το 
ανοσοποιητικό σύστημα,έχει διεγερτικές και 
τονωτικές ιδιότητες που συμβάλλουν στην 

καταπολέμηση της κόπωσης
• Λειτουργεί επίσης ως ισχυρό αντιοξειδωτικό, 

προστατεύει το DNA, τις πρωτεΐνες και τα λιπίδια 
από την οξειδωτική βλάβη

• 

• 
• 
• 

Σωστή παραγωγή κολλαγόνου για την καλή λειτουργία των 
αιμοφόρων αγγείων, των οστών, των χόνδρων, των ούλων, 
του δέρματος και των δοντιών.
Καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος.
Διατήρηση των κατάλληλων ψυχολογικών λειτουργιών 
Σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος

Η χαμηλή ποιότητα του γρήγορου φαγητού και το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την προετοιμασία των γευμάτων συχνά 
μας κάνουν να στραφούμε σε συμπληρώματα διατροφής με βιταμίνες και μέταλλα που το σώμα μας απαιτεί. 

Η ΦΥΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ!

Μια κάψουλα της VITAMIN C, την ημέρα θα σας βοηθήσει να θωρακίσετε το ανοσοποιήτικό 
σας με τον καλύτερο και πιο φυσικό τρόπο και θα έχετε μια μέρα γεμάτη ένεργεια! 

Θα κάνει το δέρμα σας πιο λαμπερό, τα όστα και τα δόντια σας πιο γερά!

122624/15-10-19
60 κάψουλες / Κωδ: 700

ΑΡ. ΓΝΩΣΤ. ΕΟΦ:

ΓΙΑΤΙ ΒΙΤΑΜΙΝΗ C?

Βιταμίνη C
FOOD SUPPLEMENTS
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Πώς να το χρησιμοποιήσετε: 
Η συνιστώμενη ημερήσια 

δοσολογία είναι 1 κάψουλα. 
Λαμβάνετε κατά τη διάρκεια 

ή μετά από το γεύμα. 
Πιείτε με πολύ νερό! 

Παντοθενικό οξύ (βιταμίνη B5)

• Διατήρηση αντιληπτικών ικανοτήτων στο 
σωστό επίπεδο
• εξασφαλίζοντας ισορροπημένη ευεξία

Βιοτίνη (βιταμίνη B7), νιασίνη (βιταμίνη B3)

• Σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος 
• Διατηρώντας τις σωστές πνευματικές 
λειτουργίες
• Διατηρώντας υγιή μαλλιά
• Διατηρώντας υγιές δέρμα
• Διατήρηση της φυσικής κατάστασης του 
βλεννογόνου

Βιταμίνη B1, B2, B6, B12

• Προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό 
στρες
• Διατήρηση μιας υγιούς όρασης
• Διατήρηση της φυσικής κατάστασης της 
αιμοσφαιρίνης
• Λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος 
• Παραγωγή αιμοσφαιρίνης
• Σωστή καρδιακή λειτουργία
• Σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος
• Διατήρηση των σωστών πνευματικών 
λειτουργιών
• Διατηρώντας υγιές δέρμα
• Η σωστή σύνθεση κυστεΐνης
• Διατήρηση του κατάλληλου μεταβολισμού 
ομοκυστεΐνης
• Διατήρηση της φυσικής κατάστασης του 
βλεννογόνου

Το πρωτόγαλα είναι πλούσιο σε ουσίες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα, τονώνουν την ανάπτυξη και την προστασία 
του μωρού από τους επιβλαβείς περιβαλλοντικούς παράγοντες. Περιέχει πολλά απαραίτητα συστατικά που το καθιστούν την πρώτη 

και σημαντικότερη διατροφική πηγή για το ανοσοποιητικό σύστημα. Έπειτα από έρευνες, επιλέξαμε να δημιουργήσουμε συμπλήρωμα 
διατροφής, υψηλής ποιότητας και βέλτιστης αποτελεσματικότητας από το πρωτόγαλα αλόγων Πολωνικής προέλευσης, που 

δημιουργήθηκε μέσα σε λίγες ώρες από την παράδοση. 

ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ IGG ΚΑΙ 
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β

Μια μια κάψουλα του Colostrum Cavalli την ημέρα, θα προτατεύσει τον οργάνισμό σας 
και θα αυξήσει τα αντισώματα σας! Τι καλύτερο απο το πρωτόγαλα; 

COLOSTRUM CAVALLI
FOOD SUPPLEMENTS

ΑΡ. ΓΝΩΣΤ. ΕΟΦ: 
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122621/15-10-19
60 κάψουλες / Κωδ: 701



Πώς να το χρησιμοποιήσετε: 
Η συνιστώμενη ημερήσια 

δοσολογία είναι 1 κάψουλα. 
Λαμβάνετε κατά τη διάρκεια 

ή μετά από το γεύμα. 
Πιείτε με πολύ νερό! 

Εκχύλισμα υσσόπου

• Υποστηρίζει το κεντρικό νευρικό σύστημα 
• Είναι αποτελεσματικό στη θεραπεία της 
αϋπνίας
• Βελτιώνει τη μνήμη και τη συγκέντρωση

Εκχύλισμα Rhodiola rosea

• Υποστηρίζει αντιληπτικές λειτουργίες του 
εγκεφάλου
• Υποστηρίζει τη φυσική μορφή και κατάσταση 
• Υποστηρίζει την καρδιά
• Βελτιστοποιεί το νευρικό σύστημα

Εκχύλισμα Ginkgo biloba

• Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος
• Βελτιώνει τη μνήμη και τη συγκέντρωση
• Βελτιώνει την ποιότητα της όρασης και της 

ακοής υποστηρίζοντας τη σωστή κυκλοφορία 
του αίματος στον εγκέφαλο

Eκχύλισμα Ashwagandha 

• Aνακουφίζει από το άγχος
• Υποστηρίζει την ανοσία και τη ζωτικότητα του 
σώματος
• Υποστηρίζει διαδικασίες μνήμης
• Βοηθά στη διατήρηση μιας συναισθηματικής 
σταθερότητας

• 
• 
• 
• 
• 

Βοηθά στην καταπολέμηση του στρες
Βελτιώνει τη διάθεση
Βοηθάει να κοιμάστε πιο άνετα
Βελτιώνει τη μνήμη και τη συγκέντρωση
Έχει θετική επίδραση στην υγεία της καρδιάς και τη 
λειτουργία του νευρικού συστήματος

Το μυστικό της ζωτικότητας είναι η υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή, η σωματική άσκηση και η σωστή επιλογή συμπληρωμάτων. 
Δημιουργήσαμε το διατροφικό συμπλήρωμα BRAIN AND MEMORY FUEL, το οποίο αποσκοπεί στη φυσική εξάλειψη των επιπτώσεων του 
στρες, τη βελτίωση της ευημερίας, της μνήμης και της συγκέντρωσης. Χάρη στα προσεκτικά επιλεγμένα φυτικά εκχυλίσματα, το προϊόν 

επηρεάζει θετικά τόσο το σώμα όσο και το μυαλό.

ΚΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

BRAIN & MEMORY FUEL
FOOD SUPPLEMENTS

Με μια κάψουλα Brain & Memory Fuel την ημέρα, θα δείτε το μυαλό σας να „κόβει σαν ξυράφι”. 
Όλοι οι παράγοντες που επιβαρύνουν την μνήμη σας θα εξαφανιστούν και θα έχετε πιο ευχάριστη 

διάθεση για να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

112988/ 05-11-20
60 κάψουλες / Κωδ: 707

ΑΡ. ΓΝΩΣΤ. ΕΟΦ: 

ΓΙΑΤΙ BRAIN & FUEL MEMORY?
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Πώς να το χρησιμοποιήσετε: 
Η συνιστώμενη ημερήσια 

δοσολογία είναι 1 κάψουλα. 
Λαμβάνετε κατά τη διάρκεια 

ή μετά από το γεύμα. 
Πιείτε με πολύ νερό! 

Εκχύλισμα ρίζας από πικραλίδα

• Χάρη στις βιταμίνες, τα μέταλλα και τα 
ακόρεστα λιπαρά οξέα, έχει ευεργετική 

επίδραση στην πέψη και τη λειτουργία του 
πεπτικού συστήματος
• Έχει αντιοξειδωτικό αποτέλεσμα
• Επιταχύνει το μεταβολισμό

Εκχύλισμα τσουκνίδας

• Βοηθά στον μεταβολισμό
• Έχει ευεργετική επίδραση στο πάγκρεας, το 
ήπαρ και το στομάχι
• Έχει ευεργετική επίδραση στην παραγωγή 
ερυθρών αιμοσφαιρίων στο σώμα

Εκχύλισμα γάλακτος από γαϊδουράγκαθο

• Έχει θετική επίδραση στη λειτουργία του 
ήπατος

• Έχει ευεργετική επίδραση στη ρύθμιση των 
επιπέδων χοληστερόλης και στην ανοχή της 

ινσουλίνης
• Έχει αντιφλεγμονώδεις και αποτοξινωτικές 
ιδιότητες 

Εκχύλισμα ρίζας μάραθου

• Βοηθά στην σωστή πέψη
• Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα
• Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες και 

τη χαμηλή θερμιδική του αξία, επιταχύνει την 
απώλεια βάρους
• Έχει αντιφλεγμονώδεις και αντιβακτηριδιακές 
ιδιότητες

• 

• 
• 
• 
• 

Έχει θετική επίδραση στο μεταβολισμό και στο πεπτικό 
σύστημα
Υποστηρίζει την αποτοξίνωση του σώματος
Υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα
Υποστηρίζει την απώλεια βάρους
Έχει θετική επίδραση στη διατήρηση της φυσιολογικής 
ηπατικής λειτουργίας

Κάθε μέρα εκτιθόμαστε σε τοξίνες (νέφος, αναθυμιάσεις, ανθυγιεινή διατροφή, αγχωτικό τρόπο ζωής, σκληρά χημικά) που βαθμιαία 
δηλητηριάζουν το σώμα μας. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να τα περιορίσουμε, αλλά δεν μπορούμε να τα εξαλείψουμε εντελώς. 

Η σωστή διεξαγωγή της αποτοξίνωσης του σώματος επηρεάζει θετικά το νοητικό πλαίσιο, τη ζωτικότητα και την ανοσία. Επειδή 
γνωρίζουμε πόσο σημαντικός είναι ο συστηματικός καθαρισμός του σώματος, δημιουργήσαμε το συμπλήρωμα Detox Wellbeing.

Με μια κάψουλα Wellbeing detox της ημέρα καταφέρνετε να χαρίσετε στον οργανισμό σας την 
απόλυτη αποτωξίνωση που χρειάζεται! Κάνει τον οργανισμό σας να λειτουργεί στο 100% να 

μεταβολίζει καλύτερα και να τονώνει το ανοσοποητικό σας σύστημα.

Η ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΙΑ

WELLBEING DETOX
FOOD SUPPLEMENTS

113002/05-11-20
60 κάψουλες / Κωδ: 708

ΑΡ. ΓΝΩΣΤ. ΕΟΦ: 

ΓΙΑΤΙ WELLBEING DETOX?
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Business Partner 

Foxy Bloom
Beauty Products

Τηλ: 21 2213 4256 / 6988 70 22 96
Email: info@foxybloom.gr
www.foxybloom.gr


