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ECCE VITA

MILÍ PŘÁTELÉ

„Mít cíl nám dává sílu hledat cestu.“

Na úvod bych vám jménem celého týmu naší společnosti chtěla
poděkovat za vaši přízeň, dopisy a názory, které nás velice těší
i inspirují k další práci. Řadu z vašich podnětů jsme zapracovali

do nového katalogu, který máte právě před sebou.
Doufáme, že se vám bude líbit.

Kdo jsme?

Těm, kdo nás neznají, bych ráda naši společnost krátce představila.
Ecce Vita je ryze česká společnost založená v roce 1999. Naše filozofie  

a produkty vycházejí z funkční medicíny založené na holistickém přístupu 
k člověku. Základem našich produktů jsou léčivé byliny. Jsou převážně
v sušené formě, jednodruhové nebo v kombinacích, ve kterých dochází 

ke vzájemné podpoře jejich působení a tím ke zvýšení celkového účinku. 
Sušené byliny nabízíme ve vegetariánských kapslích z přírodní celulózy 
nebo v podobě bylinných směsí pro přípravu nálevů. Jiné naše produkty 

najdete ve formě extraktů, zahuštěných extraktů, tinktur nebo
různých druhů šťáv.



V našich produktech dáváme přednost bylinám v organické kvalitě
a tam, kde to není možné, vybíráme nejvyšší potravinářskou kvalitu
od ověřených dodavatelů. Kvalita je jednou z našich priorit, a proto

pravidelně dbáme na její kontrolu. Naše produkty jsou testovány v české 
laboratoři na výskyt škodlivých bakterií, pesticidů, plísní a těžkých kovů.

Vývoj produktů

Na vývoji a výrobě produktů se podílí řada odborníků z různých
oblastí. Oporou týmu je Ing. Iveta Ječmík Skuherská, která se zaměřuje

na klinickou nutriční medicínu a fytoterapii a Dr. David Frej s téměř
dvacetiletými zkušenostmi z oblasti funkční medicíny se zaměřením

na chronické záněty, detoxikaci, civilizační nemoci a regeneraci
organismu. Je autorem řady zajímavých knih.

Ecce Vita intenzivně pracuje na vývoji nových produktů z oblasti
funkční medicíny. Tato řada nese označení Ecce Vita Pro. K jejím

bestsellerům patří Probiomix – probiotika s prebiotiky a s vlákninou.
Na vývoji receptury se s námi podílela klinická naturopatka

Kateřina Boesenberg BHSc (Compl.Med.), Adv ND, Dip Nut, předsedkyně 
Evropského výboru Světové naturopatické federace. V této spolupráci
jsme v roce 2020 uvedli na trh také tinkturu ze zahuštěných extraktů

pod názvem Imunita. V roce 2019 jsme představili ucelenou řadu
24 sypaných bylinných směsí podle našich originálních receptur na
podporu různých funkcí těla a orgánů, kterou nadále rozšiřujeme.



V Ecce Vita se zaměřujeme také na přírodní kosmetiku. V létě 2020 jsme
na trh uvedli vlastní kosmetickou řadu přírodních pleťových krémů
s extrakty řas, bylin, vitaminů a minerálů. Velký úspěch má kolekce

mýdel s obsahem bylin, bylinných extraktů, květů, přírodních
a esenciálních olejů. Do sortimentu kosmetiky jsme zavedli přírodní
zubní pasty bez fluoridu. K tradiční zubní pastě s Neemem přibyla

zubní pasta Tulsi s obsahem vitaminu B12 a astaxanthinu.

Vzdělání

V dnešní době není jednoduché orientovat se v oblasti preventivní
péče o zdraví. Z nevědomosti mnohdy pácháme na svém těle škody, kte-
ré se těžce a dlouho odstraňují. V Ecce Vita se proto věnujeme i vzdělá-

vání a poradenství. V našem centru pořádáme přednášky, zajímavé
články a zdravé recepty můžete najít na našich webových stránkách

v sekci „BLOG“. Knihy Dr. Davida Freje patří v kategorii zdraví a životní-
ho stylu k bestsellerům v naší republice. Buďte s námi a sledujte naše 

webové stránky, YouTube, Spotify podcast, Facebook, Instagram.
Pokud se s námi chcete poradit o možném řešení vašich zdravotních

potíží, napište nám dotaz. Rádi Vám odpovíme.

Přejeme vám pevné zdraví, hodně lásky
a dobrých lidí kolem sebe. Za celý tým Ecce Vita

ING. IVETA JEČMÍK SKUHERSKÁ & DR. DAVID FREJ
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Anti-acid obsahuje směs sušené nati embliky lé-
kařské (Amalaki) a plodu chebule srdčité (Gudu-
chi).

Překyselení, žaludek, jícen, trávení

Anti-Acid, 60 kapslí

Extrakt z fermentované červené rýže s obsahem 
Monakolinu K, který přispívá k udržení normální 
hladiny cholesterolu.

Pro normální hladinu cholesterolu v krvi

An-kak, 60 kapslí

ECCE VITAECCE VITAKAPSLE A TABLETY
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KAPSLE A TABLETY ECCE VITA

Bylinná směs osmi bylin včetně gymnemy lesní 
(která podporuje metabolismus glukózy a tuků), 
chebule srdčité (která podporuje normální hladinu 
cukru v krvi) a dalších bylin.

Normální hladina cukru v krvi

Dia Kare, 60 kapslí

Střeva, vylučování

Spojení oslizáku, řeřichy, embliky a vlákniny 
vytváří účinný balzám pro váš zažívací trakt  
a harmonizuje vylučování a tranzit stolice.

Bowel Kare, 60 kapslí

ECCE VITAECCE VITA

Podpora normální činnosti mozku a zraku

Rybí olej z ančoviček, sardinek a makrel obsahu-
jící omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA. Obsah 
látek v jedné kapsli (505 mg) EPA 165 mg, DHA 
110 mg, jiné omega 50 mg, vitamin E 5 mg, rybí 
olej 175 mg.

ECCE VITA

EV Omega-3, 60 kapslí

Bylinná směs ašvagandy, kadidlovníku, ománu  
a uhličitanu vápenatého.

ECCE VITA

Podpora kostí, kloubů, zubů a svalů

EV Kalcium, 60 kapslí
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Směs ájurvédské byliny Ardžuny (vrcholák pravý) 
s česnekem setým, listy olivovníku, jestřábníkem 
chlupáčkem, který podporuje optimální krevní 
tlak.

ECCE VITA

Podpora optimálního krevního tlaku

HT Kare, 60 kapslí

Podpora imunitního systému

ECCE VITA

Fungimun, 70 kapslí

Směs extraktů a prášku z pěti medicinálních hub 
s vitaminy a zinkem pro podporu imunitního sys-
tému, ochranu před oxidativním stresem, stimu-
laci těla při vyčerpání.

Andrographis paniculata „Kalmegh“ (Právenka 
latnatá), je bylina, která podporuje imunitní 
systém, normální funkce dýchacího systému. 
Patří mezi antioxidanty.

Imunita, antioxidant, dýchací systém

Kalmegh, 60 kapslí

ECCE VITA

Originální Ecce Vita směs obsahující čtyři 
ájurvédské byliny včetně Guduchi a Amalaki 
ve spojení s pěti druhy koření pro podporu 
metabolismu tuků a krevního cukru.

Metabolismus tuků a krevního cukru, trávení

ECCE VITA

Kagul, 60 kapslí
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Bylinná směs 3 ájurvédských bylin obsahující 
bylinu „Kutki“ (Picrorhiza kurroa), která pomáhá 
udržovat zdravou funkci jater. Dále zde najdete 
chebuli srdčitou a právenku latnatou.

Liver Plus, 60 kapslí

Játra, metabolismus, imunita, antioxidant

ECCE VITA

Bylinná směs pupečníku asijského (Gotu Kola), 
zázvoru lékařského, černého pepře a kurkumy, 
která podporuje normální stav kloubů a kostí, 
trávení a patří mezi antioxidanty.

Trávení, metabolismus, cévy

ECCE VITA

Kubra, 60 kapslí

Energie, aktivní den, odolnost

Extrakt z listů Moringy oleifera pro aktivní den.

Moringa, 60 kapslí

Podpora vylučování, lymfa

Směs Artyčoku (Cynara scolymus), černé ředkve 
(Raphanus sativus var. sativus) a lípy malolisté 
(Tilia cordata).

ECCE VITAECCE VITA

Lymfodetox, 100 kapslí
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Kontrola tělesné hmotnosti, vylučování

Reslim, 60 kapslí

Směs osmi sušených bylin obsahující Triphalu 
(kombinaci tří ovocných plodů Amalaki, Haritaki 
a Bibhitaki), dva druhy pepře, zázvor, mumio  
a garcinii kambodžskou, která má příznivý vliv 
na kontrolu tělesné hmotnosti a metabolismus 
lipidů.

Přírodní multivitamin, odolnost

Mumio, známé i pod názvem Shilajit, je horská 
pryskyřice, která podporuje imunitní systém, 
metabolismus sacharidů a lipidů. Patří mezi 
antioxidanty. Je přírodním zdrojem vitaminu C, 
B6 a B2.

ECCE VITAECCE VITA

Mumio, 60 kapslí

Podpora sexuálních funkcí, vitalita

Vigor forte je bylinná směs ašvagandy, kotvič-
níku, chřestu hroznovitého a muškátovníku pro 
podporu sexuálních funkcí a pohlavních orgánů, 
vitalitu.

Vigor forte, 60 kapslí

Ledviny, močový a pohlavní systém

Směs bylin celíku zlatobýlu, vrbovky santalu 
bílého a kotvičníku, který podporuje normální 
funkci močové soustavy.

ECCE VITAECCE VITA

Tribo, 60 kapslí
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Trávení, imunitní systém

Chebule srdčitá, známá jako Guduchi má 
antioxidační a adaptogenní působení, podporuje 
imunitu, funkce jater a metabolismus lipidů. Má 
pozitivní vliv na duševní a kognitivní funkce.

Amrita, 60 kapslí

Imunitní systém

Amalaki je sušený plod stromu emblika lékařská 
(Emblica officinalis), kterému se říká „indický 
angrešt“. Patří k přirozeným zdrojům vitaminu C.

ORGANIC INDIAORGANIC INDIA

Amalaki, 60 kapslí

KAPSLE A TABLETY
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Duševní zdraví, kognitivní funkce

Brahmi, 60 kapslí

Brahmi neboli Gotu kola je název pro ájurvédskou 
bylinu známou pro podporu duševního zdraví  
a kognitivních funkcí.

Energie, vitalita, spánek, stres

Vitánie snodárná (Withania somnifera), známá 
jako Ašvaganda, patří k ájurvédským bylinám. 
Podporuje duševní a kognitivní činnost, energii, 
vitalitu, svaly a výdrž, spánek a chrání před 
stresem. Patří mezi antioxidanty a adaptogeny.

ORGANIC INDIAORGANIC INDIA

Ašvaganda, 60 kapslí

Zdravé klouby, podpora pohybu

Směs obsahuje sušené organické byliny šáchor 
hlíznatý, vitánii snodárnou, chebuli srdčitou 
a bazalku posvátnou, které podporují normální 
stav kloubů a svalový tonus.

Flexibility, 60 kapslí

Pro normální stav pokožky

B-skin obsahuje směs bazalky posvátné (Tulsi), 
křídloku santálového, mořeny srdčité, kurkumy  
a chebule srdčité, která podporuje normální stav 
pokožky.

ORGANIC INDIAORGANIC INDIA

B-skin, 60 kapslí
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KAPSLE A TABLETY ORGANIC INDIA

Podpora kognitivních funkcí a paměti

Memory, 60 kapslí

Kombinace dvou ájurvédských bylin Brahmi (pu-
pečník asijský) a Gotu Kola (bakopa drobnolistá), 
antioxidant, které podporují kognitivní funkce, du-
ševní zdraví, paměť a koncentraci.

Podpora odolnosti

Bylinná směs Immunity obsahuje bylinu Kutki  
a bylinu Tulsi. Podporuje imunitní systém, nor-
mální funkce dýchacího systému. Má antioxidač-
ní účinky, podporuje vitalitu, pomáhá udržovat 
odolnost vůči stresu.

ORGANIC INDIAORGANIC INDIA

Immunity, 60 kapslí

Hormonální systém, menstruační komfort

Šatavari (Asparagus racemosus) je ájurvédská 
bylina známá pro podporu ženského, ale i muž-
ského pohlavního reprodukčního systému.

Šatavari, 60 kapslí

Klidný spánek, relaxace, duševní zdraví

Bylinná směs tří ájurvédských bylin, pupečník 
asijský, vitánie snodárná, bazalka posvátná, které 
podporují spánek, relaxaci a duševní zdraví.

ORGANIC INDIAORGANIC INDIA

Peaceful Sleep, 60 kapslí
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Podpora vylučování, detoxikace

Triphala, 60 kapslí

Triphala je celosvětově známá ájurvédská kom-
binace tří ovocných plodů Amalaki, Haritaki  
a Bibhitaki, které napomáhají vylučování, činnos-
ti jater a normální činnosti trávicího traktu.

Podpora trávení

Trikatu je kombinací tří druhů koření – pepř 
dlouhý, pepř černý a zázvor lékařský, které 
podporují trávení a přirozenou obranyschopnost 
organismu.

ORGANIC INDIAORGANIC INDIA

Trikatu, 60 kapslí

Stres, vitalita, imunita, antioxidant

Tulsi je název pro jednu z nejznámějších 
ájurvédských bylin bazalku posvátnou (Ocimum 
sanctum), která podporuje imunitní systém, 
srdce, vitalitu a dýchací systém. Chrání před 
stresem, má antioxidační účinky.

Tulsi, 60 kapslí

Podpora vylučování, detoxikace

Triphala je celosvětově známá ájurvédská 
kombinace tří ovocných plodů Amalaki, Haritaki 
a Bibhitaki, které napomáhají vylučování, činnosti 
jater a normální činnosti gastrointesti nálního 
traktu.

ORGANIC INDIAORGANIC INDIA

Triphala, 250 kapslí

BEZ LEPKUBEZ LEPKU VEGANVEGAN BEZ GMOBEZ GMO BEZ SÓJIBEZ SÓJI BIOBIO BEZ LEPKUBEZ LEPKU VEGANVEGAN BEZ GMOBEZ GMO BEZ SÓJIBEZ SÓJI BIOBIO BEZ LAKTÓZYBEZ LAKTÓZY BEZ LAKTÓZYBEZ LAKTÓZY

obsah ↑



KAPSLE A TABLETY ORGANIC INDIA

Pohlavní a reprodukční systém

Zdraví pro ženu, 60 kapslí

Směs tří bylin obsahující kořen chřestu 
hroznovitého (Šatavari), nať chebule srdčité 
(Guduchi), která patří mezi antioxidanty a list 
Tulsi, který má antioxidační účinky.

Metabolismus

Směs tří ájurvédských bylin Amalaki, Guduchi  
a Bhumyamalaki z organického zemědělství pro 
podporu metabolismu lipidů.

ORGANIC INDIAORGANIC INDIA

WT-Balance, 60 kapslí
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Směs esenciálních aminokyselin, výživa

Doplněk stravy pro sportovce a osoby se 
zvýšenou tělesnou zátěží. Tyto aminokyseliny 
jsou základními složkami pro tvorbu tělesných 
proteinů (bílkovin).

Amino 75, 30 kapslí

Kyselina alfa lipoová

Pro normální hladinu cholesterolu v krvi. Alfa 
lipoová kyselina ALA patří mezi antioxidanty. Je 
nazývána univerzálním antioxidantem, protože je 
rozpustná v tucích i ve vodě. 

SOLGARSOLGAR

Ala, 30 kapslí

KAPSLE A TABLETY
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KAPSLE A TABLETY SOLGAR

Multivitaminový komplex s minerály

Formule VM-75, 180 kapslí

Extra silný a vyvážený multivitamin s minerály. 
Vitaminy a minerální látky podporující obrany-
schopnost organismu. Formule VM-75 od firmy 
Solgar je číslo jedna mezi multivitaminy v průmy-
slu s přírodními produkty. Číslo 75 znamená, že 
VM 75 obsahuje 75 mg většiny vitaminů skupiny B. 

Multivitaminový komplex s minerály

Extra silný a vyvážený multivitamin s minerály. 
Vitaminy a minerální látky podporující obrany-
schopnost organismu. Formule VM-75 od firmy 
Solgar je číslo jedna mezi multivitaminy v průmy-
slu s přírodními produkty. Číslo 75 znamená, že 
VM 75 obsahuje 75 mg většiny vitaminů skupiny B. 

SOLGARSOLGAR

Formule VM-75, 30 kapslí

Doplněk stravy s aminokyselinou L-Lysin

Důležitá aminokyselina pro růst a obnovu tkání, 
pro produkci hormonů, enzymů a protilátek. 
L-Lysin pomáhá v boji proti herpetickému viru. 

L-Lysin, 60 kapslí

Multivitamin pro ženy

Multivitamin pro ženy speciálně navržený pro 
výživové potřeby žen 50+.

SOLGARSOLGAR

Formule VM Prime, 90 kapslí
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KAPSLE A TABLETY SOLGAR

Multivitamin pro těhotné a kojící ženy

Prenatal Nutrients, 60 kapslí

Vyvážené složení pro matku i dítě. Pomáhá 
chránit mateřský organismus, dodává energii, 
působí proti únavě. Příznivě ovlivňuje vývoj a růst 
plodu, kvalitu zubů a vlasů. Připravuje ženský 
organismus na mateřství.

Pro zdravou kůži, nehty a vlasy

Rostlinné kapsle jsou prvotřídním zdrojem 
křemíku a vápníku. Křemík pochází z přírodního 
zdroje, je získaný z mořských červených řas.

SOLGARSOLGAR

Oceanic Silica, 50 kapslí

Imunitní systém

Vitamin D3 (cholecalciferol) pro podporu nor-
mální funkce imunitního systému.

Vitamin D3, 59 ml

Pro trávení bílkovin, sacharidů a tuků

Užívání trávicích enzymů je vhodné při 
nedostatečné funkci slinivky, při potravinové 
alergii, při potravinové intoleranci a při zánětech 
a cévních uzávěrech.

SOLGARSOLGAR

Trávicí enzymy, 250 kapslí
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obsah ↑



KAPSLE A TABLETY SOLGAR

Vitalita, energie

Tekutý vitamin B12, 59 ml

Tekutá forma vitaminu B12 s B-komplexem. 
Vitamin B12 hraje v těle řadu různých funkcí, jako 
je snížení únavy, pomoc při uvolňování energie  
z potravin a podpora vaší vitality. V kosher kvalitě, 
vhodný i pro vegany a vegetariány. 

Pro úpravu hladiny homocysteinu

Homocystein Modulátor je speciální doplněk 
stravy pro úpravu hladiny homocysteinu, vhodný 
i pro vegany a vegetariány.

SOLGARSOLGAR

Homocystein Modulátor, 60 kapslí

Stimulant imunitního systému

Vilkakora podporuje obranyschopnost organis-
mu, působí jako antioxidant, pomáhá tonizovat 
srdce a cévy.

SOLGAR

Vilkakora, 1000 mg

BEZ SOLI BEZ SOLI VEGANVEGAN VEGANBEZ CUKRU BEZ CUKRU BEZ ŠKROBU

obsah ↑



Očista těla

Bylinná směs pro přípravu nálevu podle originál-
ní receptury Ecce Vita s obsahem bylin podporu-
jících vylučování a detoxikaci.

Čaj Čisté tělo, 50 g

Vylučování vody z organismu

Bylinná směs podle originální receptury Ecce Vita 
s obsahem 9 bylin, které podporují vylučování 
vody z organismu.

ECCE VITAECCE VITA

Čaj Lymfa, 50 g

BYLINNÉ SMĚSI

BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO

obsah ↑



BYLINNÉ SMĚSI ECCE VITA

Ledviny, močové cesty

Čaj Zdravé ledviny, 50 g

Směs bylin na podporu ledvin a normální funkce 
močových cest podle originální receptury Ecce 
Vita na základě dlouholetých zkušeností.

Podpora funkce a regenerace jater

Originální směs bylin podle receptury a dlouho-
letých zkušeností Ecce Vita na podporu funkce 
a regenerace jater a zlepšení trávení i akutních 
potíží.

ECCE VITAECCE VITA

Čaj Zdravá játra, 50 g

Normální činnost srdce a cév

Ecce Vita originální receptura bylinné směsi, 
která obsahuje sedm bylin příznivě působících 
na metabolismus lipidů, normální činnost srdce  
a cév a na normální hladinu cukru v krvi.

Čaj Cholesterol, 50 g

Podpora zdravé funkce žlučníku a trávení

Originální směs bylin podle receptury a dlouho-
letých zkušeností Ecce Vita na podporu funkce 
a regenerace žlučníku a zlepšení trávení i akut-
ních potíží.

ECCE VITAECCE VITA

Čaj Zdravý žlučník, 50 g

BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO

obsah ↑



BYLINNÉ SMĚSI ECCE VITA

Slinivka, trávení

Čaj Slinivka, 50 g

Směs 12 bylin podle originální receptury Ecce Vita, 
která podporuje trávení, normální hladinu cukru 
v krvi a činnost jater a žlučníku. Směs obsahuje  
i adaptogeny, které pomáhají organismu vyrovnat 
se s účinky stresu a antioxidanty.

Normální krevní tlak

Ecce Vita originální směs 7 bylin pro podporu 
normálního krevního tlaku a normální činnosti 
srdce a cév.

ECCE VITAECCE VITA

Čaj Krevní tlak, 50 g

Normální činnost srdce

Ecce Vita originální směs 7 bylin pro podporu 
normální činnosti srdce a oběhové soustavy.

Čaj Zdravé srdce, 50 g

Energie, kognitivní a duševní výkon

Ecce Vita originální směs 7 bylin pro podporu 
fyzického a duševního zdraví, zotavení, podporu 
kognitivního a duševního výkonu.

ECCE VITAECCE VITA

Čaj Vitalita, 50 g

BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO

obsah ↑



BYLINNÉ SMĚSI ECCE VITA

Menstruační komfort 

Čaj Bolestivé ženské dny, 50 g

Směs 7 bylin podle originální receptury Ecce Vita 
pro podporu premenstruačního a menstruačního 
komfortu.

Energie, vitalita, duševní zdraví

Originální směs 12 bylin podle receptury a dlou-
holetých zkušeností Ecce Vita plná antioxidantů 
a adaptogenů na podporu energie, vitality, sva-
lového tonusu a kognitivních funkcí.

ECCE VITAECCE VITA

Čaj Anti-age, 50 g

Antioxidanty, imunitní systém

Směs 7 bylin na podporu přirozené obrany-
schopnosti, imunitního systému podle originál-
ní receptury Ecce Vita na základě dlouholetých 
zkušeností.

Čaj Dobrá imunita, 50 g

Pročištění, vylučování moči

Ecce Vita originální směs 7 bylin pro podporu 
vylučování moči, podporu funkce ledvin, kloubů 
a chrupavek.

ECCE VITAECCE VITA

Čaj Čisté klouby, 50 g

BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO

obsah ↑



BYLINNÉ SMĚSI ECCE VITA

Oběhový systém, uvolnění

Čaj Hlava bez bolesti, 50 g

Originální Ecce Vita směs 5 bylin pro podporu 
funkcí oběhové soustavy, odolnosti, střevního 
traktu a dýchacího systému. Pozitivně působí na 
obranyschopnost, relaxaci a uvolnění.

Pozitivní nálada, duševní zdraví

Směs 7 bylin pro podporu duševního zdraví a 
pozitivní nálady podle originální receptury Ecce 
Vita.

ECCE VITAECCE VITA

Čaj Dobrá nálada, 50 g

Podpora vlasů, nehtů

Směs 7 bylin pro podporu růstu a kvality vlasů  
a nehtů podle originální receptury Ecce Vita.

Čaj Krásné vlasy a nehty, 50 g

Normální stav pokožky

Směs 7 bylin podle originální receptury Ecce Vita, 
které mají příznivý vliv na stav pokožky.

ECCE VITAECCE VITA

Čaj Krásná pleť, 50 g

BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO

obsah ↑



BYLINNÉ SMĚSI ECCE VITA

Močový měchýř, močové cesty, antioxidanty

Čaj Močové cesty, 50 g

Originální Ecce Vita směs 7 bylin pro podporu 
dolních močových cest a imunity.

Podpora imunity, dolní močové cesty

Ecce Vita originální směs 7 bylin pro podporu 
imunity, dolních močových cest, relaxaci těla, 
menstruační a premenstruační komfort.

ECCE VITAECCE VITA

Čaj Kvasinky, 50 g

Hormonální rovnováha, menstruační komfort

Směs bylin pro hormonální rovnováhu a posílení 
organismu. Čaj je vhodný například pro ženy 
i dívky, které mají nepravidelný menstruační 
cyklus.

Čaj Plodnost ženy, 50 g

Reprodukční systém, energie, játra

Originální Ecce Vita směs 7 bylin pro posílení 
organismu a pohyblivosti spermií.

ECCE VITAECCE VITA

Čaj Mužská síla, 50 g

BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO

obsah ↑



BYLINNÉ SMĚSI ECCE VITA

Dobrý spánek, relaxace

Čaj Sladké spaní, 50 g

Směs bylin pro podporu dobrého spánku, usínání 
a relaxace podle originální receptury Ecce Vita.

Menstruační komfort

Směs bylin pro pohodové ženské dny podle ori-
ginální receptury Ecce Vita na základě dlouhole-
tých zkušeností.

ECCE VITAECCE VITA

Čaj Silné měsíčky, 50 g

Dýchací systém, imunita

Směs bylin pro podporu normálních funkcí dý-
chacího systému a jeho přirozené obranyschop-
nosti podle originální receptury Ecce Vita na  zá-
kladě dlouholetých zkušeností.

Čaj Zdravé průdušky, 50 g

Kontrola tělesné hmotnosti

Směs bylin pro podporu kontroly tělesné hmot-
nosti, metabolismus lipidů, normální hladinu 
glukózy v krvi.

ECCE VITAECCE VITA

Čaj Slimfit, 50 g

BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO

obsah ↑



BYLINNÉ SMĚSI ECCE VITA

Menstruační komfort, hormonální rovnováha

Čaj Žena 30+, 50 g

Směs 7 bylin podle originální receptury Ecce 
Vita pro podporu mladých žen, kontrolu tělesné 
hmotnosti, metabolismus tuků, premenstruační  
a menstruační komfort.

Podpora funkcí žaludku

Směs bylin podle originální receptury Ecce Vita 
pro podporu funkcí žaludku, pH rovnováhu  
a trávení.

ECCE VITAECCE VITA

Čaj Žaludek, 50 g

Menopauzální komfort, adaptogeny

Směs 10 bylin podle originální receptury Ecce 
Vita pro podporu zralých žen.

Čaj Žena 50+, 50 g

Kontrola tělesné hmotnosti

Směs 9 bylin podle originální receptury Ecce Vita 
pro mladé ženy a podporu metabolismu, kontrolu 
tělesné hmotnosti a sexuálního zdraví.

ECCE VITAECCE VITA

Čaj Žena 40+, 50 g

BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO

obsah ↑



Imunitní a dýchací systém, trávení, uvolnění

Bylinná směs Tulsi (bazalka posvátná) s kořenem 
zázvoru v certifikované organické kvalitě.

Tulsi Ginger BIO, 25 sáčků

Uvolnění, stres, obranyschopnost

Bylinná směs Tulsi (bazalka posvátná) s bylinou 
Brahmi (Gotu Kola) v certifikované organické 
kvalitě.

ORGANIC INDIAORGANIC INDIA

Tulsi Brahmi BIO, 25 sáčků

BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIO BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIO

BYLINNÉ SMĚSI

obsah ↑



BYLINNÉ SMĚSI ORGANIC INDIA

Uvolnění, stres, antioxidanty, osvěžení

Tulsi ovocný s ibiškem BIO, 
25 sáčků

Bylinná směs Tulsi (bazalka posvátná) s lahodnou 
ovocnou chutí květů ibišku v organické kvalitě.

Energie, odolnost, trávení, oběhový systém

Známá ájurvédská směs bazalky posvátné, zná-
mé jako Tulsi, černého čaje „Assam“ a směsi mle-
tého exotického koření Masala se skořicí, karda-
monem, zázvorem, černým pepřem, hřebíčkem  
a muškátovým oříškem. Směs obsahuje kofein.

ORGANIC INDIAORGANIC INDIA

Tulsi Masala BIO, 
25 sáčků

Uvolnění, stres, antioxidant, trávení

Bylinná směs Tulsi (bazalka posvátná) s mátou 
peprnou.

Tulsi s mátou BIO,
25 sáčků

Antioxidant, imunita, uvolnění, energie

Lahodná směs dvou druhů známé ájurvédské 
byliny Tulsi a zeleného čaje. Obsahuje kofein.

ORGANIC INDIAORGANIC INDIA

Tulsi se zeleným čajem BIO, 
25 sáčků

BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIO BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIO

obsah ↑



BYLINNÉ SMĚSI ORGANIC INDIA

Uvolnění, stres, antioxidant, imunita

Tulsi Kurkuma-zázvor BIO,
25 sáčků

Směs bazalky posvátné Tulsi s kořenem kurkumy 
a zázvoru, které podporují imunitní systém, 
trávení a dýchací systém.

Uvolnění, stres, antioxidant, vitalita

Směs ájurvédské byliny bazalky posvátné  
s citronovou trávou, zeleným čajem, lékořicí, zá-
zvorem a kardamonem. Tato směs obsahuje ko-
fein.

ORGANIC INDIAORGANIC INDIA

Tulsi Sladký citron se zeleným 
čajem BIO, 25 sáčků

Uvolnění, stres, antioxidant, imunita

Bazalka posvátná Tulsi je známá ájurvédská 
bylina s výraznou aromatickou a lahodnou chutí. 
Podporuje imunitní systém, normální funkce 
dýchacího systému. Má antioxidační účinky, 
podporuje vitalitu a chrání před stresem.

Tulsi Original BIO, 
25 sáčků

Uvolnění, stres, antioxidant, imunitní systém 

Bylinná směs bazalky posvátné Tulsi se zeleným 
čajem a ašvagandou v organické kvalitě.

ORGANIC INDIAORGANIC INDIA

Tulsi se zeleným čajem
a ašvagandou BIO, 25 sáčků

BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIO BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIO

obsah ↑



BYLINNÉ SMĚSI ORGANIC INDIA

Uvolnění, stres, antioxidanty, adaptogeny

Tulsi se skořicí a Amritou
BIO, 25 sáčků

Bylinná směs královny ájurvédských 
adaptogenních bylin Tulsi s chebulí srdčitou 
známou jako Amrita, Giloy nebo Guduchi, se 
skořicí, lékořicí a černým pepřem.

Uvolnění, stres, antioxidant, energie, osvěžení

Lahodný Tulsi čaj, který obsahuje směs 
organických bylin – tří druhů bazalky s lístky 
zeleného čaje, květy ibišku a granátového jablka. 
Směs obsahuje kofein.

ORGANIC INDIAORGANIC INDIA

Tulsi se zeleným čajem
a gran. jablkem BIO, 25 sáčků

Uvolnění, stres, antioxidant, zklidnění

Inspirující organická bylinná směs z bazalky 
posvátné, sladkých květů růže a heřmánku.

Tulsi Sladká růže BIO,
25 sáčků

Uvolnění, stres, antioxidant, trávení

Směs sušených bylin Tulsi, zázvoru, lékořice, 
máty a skořice, které podporují správné trávení.

ORGANIC INDIAORGANIC INDIA

Tulsi Tummy BIO, 
25 sáčků

BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIO BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIO

obsah ↑



BYLINNÉ SMĚSI ORGANIC INDIA

Uvolnění, stres, antioxidanty

Tulsi Moringa BIO, 
25 sáčků

Organický bylinný čaj bez kofeinu je ideální 
kombinací lahodné chuti a zdravotních účinků 
všech obsažených bylin.

Uvolnění, stres, antioxidanty, odolnost, trávení

Organický bylinný čaj s nezapomenutelnou chutí 
Tulsi, skořice, kardamonu, květů růže, heřmánku, 
vavřínu a máty.

ORGANIC INDIAORGANIC INDIA

Tulsi Skořice s růží BIO,
25 sáčků

Uvolnění, stres, antioxidanty, zklidnění, spánek

Bylinná směs bazalky posvátné, známé jako 
Tulsi, heřmánku a jasmínových květů, doplněná 
sladkou chutí anýzu.

Tulsi Jasmín BIO, 
25 sáčků

Uvolnění, stres, antioxidanty, zklidnění

Spojení typicky jemné chuti heřmánku s výraznou 
chutí byliny Tulsi.

ORGANIC INDIAORGANIC INDIA

Tulsi s medem a heřmánkem,
25 sáčků

BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIO BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIO

obsah ↑



BYLINNÉ SMĚSI ORGANIC INDIA

Imunitní a dýchací systém, trávení

Tulsi Ginger BIO, 25 sáčků

Bylinná směs Tulsi (bazalka posvátná) s kořenem 
zázvoru v bio kvalitě.

Imunitní systém, antioxidant, uvolnění

Bylinná směs Tulsi (bazalka posvátná) se sko-
řicovníkem cejlonským, zázvorem lékařským  
a pepřem černým.

ORGANIC INDIAORGANIC INDIA

Tulsi Imunita BIO, 25 sáčků

Energie, odolnost, trávení, oběhový systém

Známá ájurvédská směs bazalky posvátné, zná-
mé jako Tulsi, černého čaje „Assam“ a směsi mle-
tého exotického koření Masala se skořicí, karda-
monem, zázvorem, černým pepřem, hřebíčkem  
a muškátovým oříškem. Směs obsahuje kofein.

Tulsi Masala BIO, sypaný, 50 g

Uvolnění, stres, obranyschopnost

Bylinná směs Tulsi (bazalka posvátná) s bylinou 
Brahmi (Gotu Kola) v certifikované organické 
kvalitě.

ORGANIC INDIAORGANIC INDIA

Tulsi Brahmi BIO, sypaný, 50 g

BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIO BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIO

obsah ↑



BYLINNÉ SMĚSI ORGANIC INDIA

Imunitní a dýchací systém, trávení, uvolnění

Tulsi Ginger BIO, sypaný, 50 g

Bylinná směs Tulsi (bazalka posvátná) s kořenem 
zázvoru v certifikované organické kvalitě.

Uvolnění, stres, antioxidant, imunita

Bazalka posvátná, Tulsi, je známá ájurvédská 
bylina s výraznou aromatickou a lahodnou chutí. 
Podporuje imunitní systém, normální funkce 
dýchacího systému. Má antioxidační účinky, 
podporuje vitalitu a chrání před stresem.

ORGANIC INDIAORGANIC INDIA

Tulsi Original BIO, sypaný, 50 g

Energie, odolnost, trávení, oběhový systém

Známá ájurvédská směs bazalky posvátné, zná-
mé jako Tulsi, černého čaje „Assam“ a směsi mle-
tého exotického koření Masala se skořicí, karda-
monem, zázvorem, černým pepřem, hřebíčkem  
a muškátovým oříškem. Směs obsahuje kofein.

Tulsi Masala BIO, sypaný, 100 g

Uvolnění, stres, obranyschopnost

Bylinná směs Tulsi (bazalka posvátná) s bylinou 
Brahmi (Gotu Kola) v certifikované organické 
kvalitě.

ORGANIC INDIAORGANIC INDIA

Tulsi Brahmi BIO, sypaný, 100 g

BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIO BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIO

obsah ↑



BYLINNÉ SMĚSI ORGANIC INDIA

Uvolnění, stres, antioxidant, zklidnění

Tulsi sladká růže, 
sypaný, 100 g

Inspirující organická bylinná směs z bazalky 
posvátné, sladkých květů růže a heřmánku.

Uvolnění, stres, antioxidanty, zklidnění, spánek

Spojení typicky jemné chuti heřmánku s bylinou 
Tulsi navozující klidné chvíle.

ORGANIC INDIAORGANIC INDIA

Tulsi med a heřmánek BIO,
sypaný, 100 g

Podpora vylučování, detoxikace, činnost jater

Triphala je celosvětově známá ájurvédská 
kombinace tří ovocných plodů Amalaki, Haritaki 
a Bibhitaki, které napomáhají vylučování, činnosti 
jater a normální činnosti gastrointestinálního 
traktu.

Triphala čaj BIO,
sypaný, 100 g

Uvolnění, stres, antioxidant, imunita

Bazalka posvátná, Tulsi, je známá ájurvédská 
bylina s výraznou aromatickou a lahodnou chutí. 
Podporuje imunitní systém, normální funkce 
dýchacího systému. Má antioxidační účinky, 
podporuje vitalitu a chrání před stresem.

ORGANIC INDIAORGANIC INDIA

Tulsi Original Tea BIO,
sypaný, 100 g

BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIO BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIO

obsah ↑



Imunitní systém, energieVitalita, energie

Tato originální receptura Ecce Vita obsahuje 
vitamin C obohacený o přírodní rostlinné zdroje 
vitaminu C, a to extrakt z plodu šípku, extrakt  
z Aceroly, přírodní citrusové bioflavonoidy, rutin 
a koenzym Q10.

Ecce Vita Adreno komplex je originální receptura 
obsahující extrakty bylin, vitaminy a další klíčové 
živiny pro podporu duševního a fyzického zdraví, 
pro podporu energie a vitality. Produkt obsahuje 
extrakty z pěti významných adaptogenních bylin, 
vitamin C, hořčík, vitaminy B1, B2, B3 (ve formě
nikotinamid), vitamin B6 a L-treonin.

ECCE VITAECCE VITA

C-komplex, 60 kapslíAdreno komplex, 62 kapslí

BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BEZ SÓJIBEZ SÓJI BEZ LAKTÓZYBEZ LAKTÓZY

ŘADA ECCE VITA PRO

obsah ↑



ŘADA ECCE VITA PRO ECCE VITA

Podpora odolnosti, dlouhověkosti, energie, růs-
tu vlasů a pokožky.

Komplexní, originální receptura s hydrolizovaným 
rybím kolagenem, extrakty bylin, probiotickými 
bakteriemi, vitaminy, kyselinou hyaluronovou, 
biotinem a dalšími klíčovými živinami a antioxidanty 
pro podporu dlouhověkosti, zejména pro podporu 
odolnosti, energetického metabolismu, růstů 
vlasů, eliminace stárnutí pleti.

ECCE VITA

Collagen Complex II, 31 sáčků

Pohybový aparát, kosti, klouby

Originální receptura společnosti Ecce Vita za-
měřená na podporu a regeneraci kostí, kloubů  
a šlach. Směs obsahuje v každém sáčku kromě 
4 g vepřového hydrolyzovaného kolagenu i vyvá-
ženou kombinaci aktivních látek potřebných pro 
podporu pohybového aparátu. Součástí směsi 
jsou dále vitaminy (vitamin C z Aceroly, B12), ex-
trakty bylin a aktivní látky pro celkovou podporu  
a povzbuzení organismu.

Collagen Complex, 31 sáčků

ECCE VITA

Podpora činnosti štítné žlázy

Originální směs L-tyrozinu s extrakty bylin 
(ašvaganda, chaluha bublinatá, rozchodnice 
růžová) s nikotinamidem (vitamin B3) a minerály 
(hořčík, zinek, selen, mangan, přírodní jód) pro 
podporu normální funkce štítné žlázy a produkci 
hormonů štítné žlázy. Směs obsahuje chaluhu 
bublinatou, která je přírodním zdrojem jódu.

ECCE VITA

Hypotyr, 62 kapslí 

Harmonizace funkce střevního traktu

Gut Protect, 130 g (31 dávek)

Originální receptura klíčových živin, bylin a zinku 
pro harmonizaci funkce střevního traktu, podporu 
trávení, ochranu buněk před oxidativním stresem 
a pro podporu metabolismu bílkovin a sacharidů.

ECCE VITA

BEZ LEPKU BEZ GMO BEZ SÓJI BEZ LEPKU BEZ LEPKUVEGAN VEGANBEZ GMO BEZ GMOBEZ SÓJI BEZ SÓJIBEZ LAKTÓZY BEZ LAKTÓZYBEZ LAKTÓZYBEZ LAKTÓZY BEZ LEPKU BEZ GMO BEZ SÓJI

obsah ↑



ŘADA ECCE VITA PRO ECCE VITA

Imunitní systém, antioxidanty

Zahuštěné extrakty 8 bylin (echinacea, bez, 
lichořeřišnice, zlatobýl, proskurník, jablečník, 
divizna, zimolez) pro podporu přirozené 
obranyschopnosti organismu. Vyrobeno podle 
originální receptury Ecce Vita.

ECCE VITA

Imunita, 50 ml

Zdravý nervový systém

Směs minerálů hořčíku, zinku a vitaminu B6 ve 
vysoce vstřebatelných formách pro podporu 
zdravého nervového systému, energetického 
metabolismu, metabolismu makroživin a imunity.

Hořčík–Zinek–B6, 31 sáčků

ECCE VITA

Probiotika, střeva, mikrobiota

Komplexní směs obsahující aktivní probiotické 
bakterie s prebiotiky FOS a inulinem. Probiomix 
obsahuje 10 kmenů aktivních probiotických 
bakterií s obsahem 30 miliard těchto živých 
kultur v jedné dávce, včetně prebiotik (rostlinné 
vlákniny) FOS a inulinu. Vyrobeno podle originální 
receptury Ecce Vita.

ECCE VITA

Probiomix, 30 kapslí

Imunitní systém, pojivové tkáně, kosti, vlasy

Mineral-komplex, 30 kapslí

Kombinace 6 minerálů (zinek, mangan, měď, se-
len, molybden, chrom) s rostlinným vitaminem C  
a s probiotickou vlákninou pro podporu zraku, 
kostí, vlasů, pojivových tkání, imunity a symbio-
tických střevních bakterií. Vyrobeno podle origi-
nální receptury Ecce Vita.

ECCE VITA

BEZ LEPKU BEZ LEPKUVEGAN BEZ GMO BEZ GMOBEZ SÓJI BEZ SÓJIBEZ LAKTÓZY BEZ LEPKUBEZ LEPKU VEGANVEGAN BEZ GMOBEZ GMO BEZ SÓJIBEZ SÓJI BEZ LAKTÓZYBEZ LAKTÓZY
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ŘADA ECCE VITA PRO ECCE VITA

Imunita, normální stav kostí

Rostlinný tekutý vitamin D3 z řas a fermentovaný 
vitamin K2 v originální receptuře Ecce Vita, 
obsahuje vysoce kvalitní suroviny pouze 
přírodního původu ve směsi přírodních tokoferolů 
s vitaminem E a extra panenským olivovým 
olejem pro podporu normálních funkcí imunitního 
systému, kostí, svalů a zubů.

Vitamin D3/K2, 30 ml

ECCE VITA

BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BEZ SÓJI BEZ LAKTÓZY

Podpora trávení, činnosti jater a žaludku

Originální receptura Digest plus je složená ze 
standardizovaných extraktů 6 bylin (řepík, zázvor, 
fenykl, meduňka, hořec, bedrník anýz), které 
svým synergickým působením podporují trávení, 
vylučování, činnost žlučníku a jater a podporují 
imunitní systém.

ECCE VITA

Digest Plus, 90 kapslí

BEZ LAKTÓZYBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BEZ SÓJI

obsah ↑



Hydratace, sport, lehčí konzistence

Denní krém Day Light je čistě přírodní, hydratační 
a zvláčňující krém s obsahem přírodních olejů, 
extraktů bylin s „cosmos“ ingrediencemi, vyvinutý 
podle originální receptury Ecce Vita. Je vhodný 
pro každodenní použití zejména pro volnočasové 
aktivity, sport a pobyt v přírodě.

ECCE VITA

Day Light Cream, 50 ml

Ochrana proti všem druhům záření

City Protect, 50 ml

Denní, čistě přírodní, hydratační a vyživující 
krém s anti-age účinky pro aktivní život ve 
městě, s ochranou před všemi druhy záření, plný 
antioxidantů, karotenoidů, mastných kyselin,  
s „cosmos“ vybranými ingrediencemi.

ECCE VITA

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

„COSMOS“ VYBRANÉ 
INGREDIECE

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

„COSMOS“ VYBRANÉ 
INGREDIECE

KOSMETIKA

obsah ↑



ŘADA ECCE VITA PRO ECCE VITA

Stimulace tvorby kolagenu, hydratace, anti-age

Přispívá k obnově a zvýšení tvorby kolagenu, vi-
ditelnému a udržitelnému zpevnění pleti a obli-
čejových kontur, zvýšení elasticity, vyplnění vrá-
sek, omezení tvorby vrásek, hydrataci povrchu 
pleti i extracelulárního matrixu, vyživení, zpo-
malení procesu stárnutí, antioxidační ochraně  
a zpomalení rozkladu kolagenu.

ECCE VITA

Night Ultra Cream, 30 ml

Hydratace, liftingový účinek, vrásky, výživa

Denní, čistě přírodní, vyživující krém s vypína-
cími účinky, s výrazným anti-age působením,  
s obsahem extraktů ze speciálních řas, bylin, pří-
rodních olejů a vědecky podložených aktivních 
komplexů s vybranými „cosmos“ certifikovanými 
ingrediencemi.

Day Ultra Cream, 50 ml

ECCE VITA

Regenerační anti-age sérum pro den i noc

Sérum N°1, 15 ml 

Sérum N°1 svým složením podporuje regeneraci 
a obnovu buněk, osvěžení pleti, eliminaci 
a likvidaci vrásek, zlepšení mikrostruktury kůže 
s okamžitými a udržitelnými vypínacími účinky. 
Podporuje tvorbu kolagenu, zlepšení elasticity, 
hydrataci, chrání proti pigmentovým skvrnám
a sjednocuje tón pleti.

ECCE VITA

Dárková luxusní sada

Dárková luxusní sada dvou čistě přírodních 
pleťových krémů Ecce Vita (podle vašeho  
výběru), Ecce Vita Séra N°1 a ručně vyrobeného 
přírodního mýdla s dřevěnou podložkou pod 
mýdlo. Vše zabalené v bílé, dárkové krabičce na 
míru se stuhou Ecce Vita.

Premium Beauty dárkový
balíček

ECCE VITA

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

„COSMOS“ VYBRANÉ 
INGREDIECE

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

„COSMOS“ VYBRANÉ 
INGREDIECE

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

„COSMOS“ VYBRANÉ 
INGREDIECE

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

„COSMOS“ VYBRANÉ 
INGREDIECE

obsah ↑



ŘADA ECCE VITA PRO ECCE VITA

Med a Litsea

Přírodní balzám na rty s obsahem včelího medu 
a vavřínu. Opravdu opojná, květinovo citrusová 
vůně. Balzám krásně hydratuje a regeneruje, 
ideální pro rozpraskané rty.

ECCE VITA

Balzám na rty, 10 ml

Antibakteriální, svěží chuť

Přírodní bylinná zubní pasta bez fluoridu s obsa-
hem byliny Neem, vhodná pro každodenní péči  
o zuby a dásně.

Neem zubní pasta, 100 ml

ECCE VITA

Med a Levandule

Balzám na rty, 10 ml

Balzám na rty s medem a levandulí z přírodních 
esenciálních olejů. Přírodní balzám na rty 
příjemné konzistence s obsahem včelího medu  
a levandule, který krásně hydratuje  a regeneruje, 
ideální pro rozpraskané rty.

ECCE VITA

Vyživující, antibakteriální a hojivá

Přírodní zubní pasta Tulsi s obsahem antioxidantu 
astaxanthinu, beta-glukanu, vitaminu B12, bez 
fluoridu. Vhodná pro každodenní péči o zuby.

ECCE VITA

Tulsi zubní pasta, 100 ml

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

BEZ 
FLUORIDU

BEZ 
FLUORIDU

RUČNÍ
VÝROBA

RUČNÍ
VÝROBA

obsah ↑



ŘADA ECCE VITA PRO ECCE VITA

Přírodní mýdlo s vůní santalu a cedru

Ručně vyráběné, čistě přírodní mýdlo bez 
chemických přísad a barviv s okouzlující dřevitou 
vůní santalu a cedru.

ECCE VITA

EV mýdlo – Midnight Wood, 110 g

Přírodní mýdlo s meduňkou, olivami a jojobou

Ručně vyráběné, čistě přírodní mýdlo s anti- 
bakteriálním a antivirovým esenciálním olejem,  
s jemným peelingovým účinkem ovesných 
vloček a kombinací přírodních olejů z meduňky, 
oliv a jojoby. Přírodní mýdlo Deep soap pokožku 
nevysušuje ani při častém mytí.

EV mýdlo – Deep Soap, 110 g

ECCE VITA

Přírodní mýdlo se saflorovým olejem

Čistě přírodní, ručně vyráběné květové mýdlo 
z řady mýdel Ecce Vita se saflorovým olejem 
obsahujícím kyselinu linolovou, vitaminy E, K,  
s bambuckým máslem, levandulí a citronem, 
obohacené o lístky růže stolisté, měsíčku 
a heřmánku.

ECCE VITA

EV mýdlo – Spring Bloom, 110 g

Přírodní mýdlo s antibakteriálními účinky

EV mýdlo – Neem Soap, 110 g

Čistě přírodní, ručně vyráběné mýdlo s anti-
bakteriálními ingrediencemi jako neem, tymián, 
smrk, šalvěj muškátová, tea tree s avokádem  
a bambuckým máslem.

ECCE VITA

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

RUČNÍ
VÝROBA

RUČNÍ
VÝROBA

RUČNÍ
VÝROBA

RUČNÍ
VÝROBA
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ŘADA ECCE VITA PRO ECCE VITA

Edice EV přírodních mýdel v dárkovém balení

Limitovaná edice dárkového balení tří ručně 
vyráběných, přírodních mýdel z řady Ecce Vita 
bez chemických konzervantů, barviv a dalších 
přídatných látek.

ECCE VITA

Edice EV mýdel – Deep, Neem, 
Soft, 3x110 g

Přírodní mýdlo s mandarinkou, jojobou a olivou

Ručně vyráběné, čistě přírodní mýdlo pouze  
z rostlinných olejů bez chemických konzervantů, 
barviv a dalších přídatných složek s mandarinkou, 
jojobou a olivou.

EV mýdlo – Soft Soap, 
110 g

ECCE VITA

Edice EV přírodních mýdel v dárkovém balení

Edice EV mýdel – Soft, Spring, 
Coco, 3x110 g

Limitovaná edice dárkového balení tří ručně 
vyráběných, přírodních mýdel z řady Ecce Vita 
bez chemických konzervantů, barviv a dalších 
přídatných látek.

ECCE VITA

Kokosové přírodní mýdlo

Čistě přírodní, ručně vyráběné mýdlo se zá-
kladem z kokosového oleje, kokosové dřeně  
a kokosového extraktu nejvyšší kvality, blaho-
dárně působí na pokožku těla i pleti.

ECCE VITA

EV mýdlo – Coco Love,
110 g

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

RUČNÍ
VÝROBA

RUČNÍ
VÝROBA

RUČNÍ
VÝROBA

RUČNÍ
VÝROBA
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ŘADA ECCE VITA PRO ECCE VITA

Zklidňuje kůži

Přírodní olej vyrobený podle staré ájurvédské re-
ceptury spojením extraktu byliny Neem s další-
mi bylinnými extrakty a přírodními oleji pro vnější 
ošetření pleti.

ECCE VITA

Neem Oil, 100 ml

Péče o nos, klidný spánek

Ájurvédský bylinný nasja olej je jedinečný bylinný 
olej určený pro péči o nos, zejména nosních 
průduchů, podporuje klidný spánek.

Nasja olej, 30 ml

ECCE VITA

Čistě přírodní opalovací krém s SPF 20

Sun Protect SPF20, 30 ml

Vzorek přírodního opalovacího krému s ochran-
ným faktorem UVA a UVB ze 100 % přírodních 
materiálů za použití nové technologie fermenta-
ce přírodních olejů.

ECCE VITA

Čistě přírodní opalovací krém s SPF 20

Přírodní opalovací krém s ochranným faktorem 
UVA a UVB ze 100 % přírodních materiálů za 
použití nové technologie fermentace přírodních 
olejů.

ECCE VITA

Sun Protect SPF20, 200 ml

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

AJURVÉDSKÁ 
RECEPTURA

AJURVÉDSKÁ 
RECEPTURA

obsah ↑



ŘADA ECCE VITA PRO ECCE VITA

Masážní olej na unavené svaly 

Tridoshik olej, 100 ml

Ájurvédský bylinný olej podle staré originální 
receptury pro všechny tři dóši obsahující 14 bylin 
v sezamovém a levandulovém oleji.

ECCE VITA

Pěstící a masážní olej 

Pěstící a masážní olej s podmanivou dřevitou vůní 
santalu a cedru vyrobený ze 100 % přírodních 
olejů pro péči o tělo a relaxaci. Olej je určen ke 
každodenní péči o pokožku i jako přísada do 
koupelí k relaxaci po dlouhém a náročném dni. 

ECCE VITA

Midnight Wood olej, 200 ml

Dárková edice Midnight Wood Ecce Vita pleťový olej CBD a squalene

Obsahuje pěstící a masážní olej a ručně vyrobené 
mýdlo té nejvyšší kvality. Přírodní oleje z mandlí, 
kokosu, oliv a jojoby zvláčňují a regenerují 
pokožku, směs exotic kých silic vzácných dřevin 
a orientálního koření propůjčuje řadě svůdnou 
vůni, která dokáže probudit všechny smysly.

Ecce Vita CBD + Squalene pleťový olej je 
speciální originální formule Ecce Vita obsahující 
5 % CBD oleje a mořský squalene v kombinaci 
s přírodními oleji, antioxidanty a vitaminy pro 
podporu hydratace, regenerace a ochrany pleti. 
Veškeré ingredience jsou v nejvyšší, potravinové 
kvalitě

ECCE VITA ECCE VITA

Midnight Wood balíček CBD + Squalene

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

NOVINKA

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ

obsah ↑



ŘADA ECCE VITA PRO ECCE VITA

Ústní hygiena

Kvalitní nerezová škrabka na očistu jazyka pro 
každodenní použití.

ECCE VITA

Škrabka na jazyk

Dezinfekce na ruce Steril-Covid

Dezinfekce na ruce Steril-Covid podle  receptury 
WHO na bázi alkoholu k ošetření rukou a kůže s 
rozprašovačem.

Dezinfekce, 250 ml

Protizánětlivý účinek

Hemheal, 30 g

Účinná bylinná mast na hemeroidy  
s protizánětlivým účinkem. Hemheal je bylinná 
mast k péči o anální oblast pomáhající při 
problémech způsobených hemeroidy. 

IMIS

obsah ↑



Jak snížit riziko nemocí 

Nevyvážená strava je v průmyslově vyspělých 
zemích hlavní příčinou úmrtí. Na zhoršování 
zdravotního stavu populace se podílejí polotova-
ry, velké množství soli a konzervantů, rafinované 
oleje a cukr, málo zdravých tuků, ořechů a se-
mínek, ryb, zeleniny a ovoce. Cílem této knihy je 
ukázat, že protizánětlivý jídelníček z dostupných 
potravin, koření a bylin zahrnuje to nejlepší ze 
stravy našich předků.

Život bez zánětu

Medicína zdraví a dlouhověkosti

Kniha o ájurvédě, jejich základních principech 
a hlavních principech zdraví, napsaná průkopní-
kem ájurvédy dr. Davidem Frejem, který strávil 
léta v Indii studiem ájurvédského systému léčby.

DAVID FREJDAVID FREJ

Ájurvéda

KNIHY

obsah ↑



KNIHY ECCE VITA

Kuchařka pro dokonalou imunitu

Kuchařka pro imunitu

Kuchařka nabízí 129 receptů na vyváženou 
stravu, která stimuluje optimální činnost naší 
imunity a snižuje riziko infekcí. Obsahuje kapitoly 
o makroživinách, tucích, bílkovinách, sacharidech 
a makronutrientech, praktické rady a ověřená 
doporučení, tipy pro podporu imunity a také 
seznam vhodných a nevhodných potravin.

Kuchařka

Kuchařka plná originálních harmonických re-
ceptů, kombinující principy ájurvédské medicíny  
a středomořské stravy. Čerstvé pokrmy, výživné 
a hlavně chutné! Pro začátečníky i pokročilé.

DAVID FREJ, KATEŘINA WEINEROVÁDAVID FREJ

Ájurvédské recepty pro zdraví

Přehled léčivých olejů

Tato kniha je praktickým průvodcem po 
světě léčivých olejů a metodách, při nichž se 
používají. Popisuje historii a současnost několika 
ájurvédských technik, zejména domácí olejové 
masáže a metod nasja a bastí.

Detoxikace léčivými oleji

Tajemství metabolismu, cirkadiálních rytmů

Kniha plná informací o významu biologických 
hodin pro naše zdraví a funkci našeho vnitřního 
časového systému.

DAVID FREJ, JIŘÍ KUCHAŘDAVID FREJ

Biologické hodiny

obsah ↑



KNIHY ECCE VITA

A během jejich užívání

Jak dál po antibiotikách

Autor v knize radí jak správně regenerovat a jaká 
je vhodná strava po užívání antibiotik.

Průvodce pro odstranění toxických látek

V této knize se dozvíte, co přesně znamená 
detoxikace, co jsou toxiny, kde se nacházejí a jak 
je odstraňovat, přečtete si o postupech při očistě 
těla a o detoxikaci u dětí a v neposlední řadě  
o existenci detoxikačních bylin.

JOSEF JONÁŠ, JIŘÍ KUCHAŘ, DAVID FREJDAVID FREJ

Detoxikace pro dlouhý život

Zásady protizánětlivé stravy

Kniha zahrnuje srozumitelně popsané principy 
protizánětlivé stravy i originální a nutričně 
vyvážené recepty splňující zásady protizánětlivé 
stravy. Je návodem, který vám pomůže sestavit 
si vlastní jídelníček z potravin, které působí 
protizánětlivě a snižují riziko chronických nemocí. 

Stravou proti zánětu

Imunita začíná ve střevech

Tato kniha vysvětluje, jak je možné pomocí 
zdravé střevní mikroflóry stimulovat imunitu, 
zlepšit zdravotní stav, podpořit tvorbu vitaminů 
a prospěšných mastných kyselin a předcházet 
nemocem, jako jsou alergie, astma, cukrovka, 
migrény, nespavost, obezita, psychické poruchy, 
nemoci srdce, demence a rakovina, nebo snížit 
jejich riziko. Najdete zde 112 receptů pro ozdravení 
mikroflóry.

DAVID FREJDAVID FREJ, KATEŘINA WEINEROVÁ

Kuchařka pro zdravé střevo

obsah ↑



KNIHY ECCE VITA

Posilují imunitu, regenerují omlazení

Šťávy a míchané nápoje

Originální, jednoduché, plné vitaminů a hlavně 
chutné recepty pro přípravu šťáv a smoothies.

Prevence a terapie

Kniha nabízí desítky osvědčených receptů  
a postupů. Je určena pro preventivní užívání 
přírodních prostředků s antivirovým posláním, 
pro celkové zvýšení imunity a také pro terapii 
konkrétních nemocí a problémů spojených
s viry. 

DAVID FREJ, RADMILA ZRŮSTKOVÁD. FREJ, J. KUCHAŘ, M. KOZUMPLÍK

Svět přírodních antivirotik

Vyvážený životní styl

Naše zdraví, životní rovnováha a délka života 
souvisejí s tím, jak funguje náš imunitní systém, 
naše obranyschopnost.

Tvoje imunita je tvůj nejlepší lékař

Tučné superpotraviny a oleje

Chcete mít zdravé srdce, udržet si normální 
váhu a nezapomínat jména přátel? V této knize 
najdete seznam tučných potravin, které výživoví 
poradci a lékaři většinou bez milosti vykazují na 
černou listinu. Kvalitní a zdravé tuky jsou přitom 
nejdůležitější živinou v naší stravě.

DAVID FREJDAVID FREJ

Tučné superpotraviny

obsah ↑



KNIHY ECCE VITA

Prevence a terapie trávicích potíží Podpora detoxikace a půsty

Zdravé střevo Kompas dokonalého zdraví

Mít zdravá střeva je touhou všech lidí. Trávicí 
proces je komplikovaný a většina jeho dějů se 
odehrává mimo naši vůli. Kniha přináší metody, 
postupy a desítky způsobů přírodní terapie 
trávicích a střevních potíží a onemocnění, od 
udržení acidobazické rovnováhy až po očistné 
klystýry a bylinné kůry.

V této knize najdete nejen rady pro vyváženou 
stravu, ale také návod, jak nenásilně provádět 
otužování, i odpověď na otázku, proč vám 
dechové cvičení a meditace zvýší energii a jaký 
význam pro vás mají byliny a aromaterapie. 
Vrcholem knihy je třítýdenní ozdravný program 
zaměřený na snížení rizikových faktorů nemocí. 
Absolvování tohoto programu vede ke zpomalení 
stárnutí a k upevnění zdraví.

Příčiny, léčba, prevence

Zánět je reakcí imunitního systému, který nás 
chrání proti toxinům, infekcím a poranění. 
Chronický zánět, který v těle přetrvává dlouhou 
dobu, ale způsobuje závažné poškození a poruchy 
vedoucí k chronickým onemocněním.

DAVID FREJ, JIŘÍ KUCHAŘ DAVID FREJ, JIŘÍ KUCHAŘDAVID FREJ

Zánět, skrytý zabiják

obsah ↑



Žlučové cesty a regulace trávení

Šťáva z černé ředkve (Raphanus sativus niger)  
v organické kvalitě.

Černá ředkev BIO, 20x15 ml

Krevní oběh, kognitivní funkce

Vodní výluh z jinanu dvoulaločného (Ginkgo 
biloba) v organické kvalitě.

ECCE VITAECCE VITA

Ginkgo biloba BIO, 20x15 ml

BEZ LEPKU BEZ LEPKUVEGAN VEGANBEZ GMO BEZ GMOBEZ SÓJI BEZ SÓJIBIO BIO

EXTRAKTY, ŠŤÁVY, SIRUPY

obsah ↑



EXTRAKTY, ŠŤÁVY A SIRUPY ECCE VITA

Bylinný sirup při kašli

Sirup na kašel G.C.M. 100 ml

Bylinný sirup z šesti bylin podle ájurvédské 
receptury.

Podpora kloubů a pohybového aparátu

Vodní výluh z tužebníku jilmového (Filipendula 
ulmaria) v organické kvalitě.

ECCE VITA IMIS

Tužebník jilmový BIO, 20x15 ml

Normální funkce střevního traktu, detox

Šťáva z listů Aloe Vera (Aloe barbadensis) v or-
ganické kvalitě pro podporu čištění a detoxikace, 
přirozené obranyschopnosti a normálních funk-
cí gastrointestinálního traktu, bez chemických 
konzervantů.

Organic Aloe Vera BIO, 500 ml

Normální funkce střevního traktu, detox

Šťáva z listů Aloe Vera (Aloe barbadensis) v or-
ganické kvalitě pro podporu čištění a detoxikace, 
přirozené obranyschopnosti a normálních funk-
cí gastrointestinálního traktu, bez chemických 
konzervantů.

ECCE VITAECCE VITA

Organic Aloe Vera BIO, 1000 ml

BEZ LEPKU BEZ LEPKU BEZ LEPKU BEZ LEPKUVEGAN VEGAN VEGANBEZ GMO BEZ GMO BEZ GMO BEZ GMOBIO BIO BIO

obsah ↑



EXTRAKTY, ŠŤÁVY A SIRUPY ECCE VITA

Trávení, imunitní systém

Herbal Detox, 2×50 ml

Tinktura (ethanol) ze zahuštěných bylinných kon-
centrátů z 10 bylin (ořešák, kurkuma, řemdihák, 
tři druhy pelyňku, kardamom, skořice, levandule, 
oman), pro podporu imunitního systému, trávení, 
detox, s antioxidanty.

Imunita, játra

Bio šťáva Noni z dužiny tahitského plodu morinda 
přirozeně podporuje imunitu, pozitivně ovlivňuje 
fyzickou i psychickou aktivitu.

ECCE VITAECCE VITA

Bio Noni 1000 ml

BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BEZ SÓJI BEZ LAKTÓZYBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIO

obsah ↑



Extra panenský, lisovaný za studena 

Plný vitaminů, železa a antioxidantů, tento olivový 
olej ze středomořské biofarmy (Itálie)  z prvního 
lisování je ideální hlavně pro vaši studenou 
kuchyni.

Olivový olej BIO De Padova, 750 ml

Směs antioxidantů pro přípravu smoothies

Sypká směs bobulovin a dalších rostlin s obsahem 
antioxidantů a s probiotickou kulturou sestavená 
podle originální receptury Ecce Vita v bio kvalitě.

ECCE VITAECCE VITA

Antioxidační Mix BIO, 200 g

BEZ LEPKU VEGAN VEGANBEZ GMO BIO BIO

POTRAVINY

obsah ↑



POTRAVINY ECCE VITA

Ájurvédský džem plný bylin, koření

Lahodný a výživný džem z bylin rostoucích na 
úpatí himalájských hor, koření a nízkokalorického 
palmového cukru, nabitý vitaminy a přírodními 
antioxidanty pro vaši každodenní dávku zdraví 
v roztíratelném provedení. Chuť je po chvilce 
jemně pikantní.

ECCE VITA

Nutrijam, 500 g

BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIO BEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BIOBEZ LEPKU VEGAN BEZ GMO BEZ SÓJI EXTRACTS

Víno červené / nízký obsah siřičitanů Víno červené / nízký obsah siřičitanů

Nero d Ávola BIO, 750 ml Víno červené Merlot BIO, 750 ml

Ručně sbírané víno bez chemických postřiků
z malé italské bio produkce.

Toto rubínově červené víno z Itálie si vás zaručeně 
získá svou intenzivní vůní ovoce a bylin a svěží 
chutí.

Víno červené / nízký obsah siřičitanů

Ovocná vůně s náznaky pomerančové kůry, 
lékořice a máty se svěží chutí podtrhuje toto 
zářivě červené víno ze Sicílie.

ECCE VITA ECCE VITAECCE VITA

Parco Reale BIO, 750 ml

BEZ LEPKU BEZ LEPKU BEZ LEPKUVEGAN VEGAN VEGANBEZ GMO BEZ GMO BEZ GMOBIO BIO BIO

obsah ↑



POTRAVINY ECCE VITA

Trávení, antioxidant

Pro dochucení sladkých a ovocných jídel je tu pro 
vás skořice ze sušené kůry stromů přímo z Indie 
v organické kvalitě.

Skořice pravá cejlonská celá 
BIO, 100 g

ECCE VITA

Trávení, antioxidant

Pro dochucení sladkých a ovocných jídel je tu pro 
vás skořice ze sušené kůry stromů přímo z Indie 
v organické kvalitě.

Skořice pravá cejlonská mletá 
BIO, 100 g

ECCE VITA

BEZ LEPKU BEZ LEPKUVEGAN VEGANBEZ GMO BEZ GMOBIO BIO

Antioxidant, imunita

Kurkuma BIO, 100 g

Mletý sušený oddenek kurkumy dlouhé v orga-
nické kvalitě používaný po tisíciletí k přípravě po-
krmů. Kurkuma podporuje trávení a činnost jater, 
patří mezi antioxidanty, podporuje imunitu.

ECCE VITA

Trávení, zlepšuje chuť k jídlu

Mletý sušený oddenek kurkumy dlouhé v orga-
nické kvalitě používaný po tisíciletí k přípravě po-
krmů. Kurkuma podporuje trávení a činnost jater, 
patří mezi antioxidanty, podporuje imunitu.

ECCE VITA

Kardamom mletý BIO, 100 g

obsah ↑



POTRAVINY ECCE VITA

Imunita, trávení

Trikatu BIO, 50 g

Trikatu je kombinací třech druhů koření – pepř 
dlouhý, pepř černý a zázvor lékařský, které 
podporují trávení a přirozenou obranyschopnost 
organismu.

ECCE VITA

BEZ LEPKUBEZ LEPKU VEGANVEGAN BEZ GMOBEZ GMO BIOBEZ SÓJI BEZ LAKTÓZY

Podpora trávení, antioxidant

Dlouhý pepř (Piper longum) v organické kvalitě 
patří mezi adaptogeny, které chrání před stresem, 
podporuje trávení, imunitu.

ECCE VITA

Dlouhý pepř BIO, 50 g

BEZ LEPKU BEZ LEPKUVEGAN VEGANBEZ GMO BEZ GMO

Přírodní sůl s obsahem minerálů

Nerafinovaná přírodní kamenná sůl z himálaj-
ských hor v praktickém balení.

ECCE VITA

Sůl kamenná himálajská, 100 g

Přírodní sůl s obsahem minerálů

BIO panenský kokosový olej získaný pouze 
studenou cestou (odstředěním) z dužiny 
čerstvých kokosových ořechů, plodů palmy 
kokosové (Cocos nucifera L.) pro všestranné 
použití k vaření, smažení, k tělové péči i k přípravě 
paleo a keto pokrmů.

ECCE VITA

Kokosový olej BIO, 500 ml 

obsah ↑



Regenerace, energie, výživa

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fyto-
vé. Prémiový evropský hráškový protein s pří-
chutí čokolády. Clean Lean Protein je vyroben  
z evropského žlutého hrachu pěstovaného  
v severní Francii. Získáván vodní extrakcí, bez 
použití chemických látek. Bez lektinu, bez lep-
ku, bez sóji, bez mléka, bez GMO, hypoalergenní, 
pro vegany i paleo dietu.

Clean Lean Protein
čokoláda, 500 g

Regenerace, energie, výživa

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fyto-
vé. Prémiový evropský hráškový protein s pří-
chutí čokolády. Clean Lean Protein je vyroben  
z evropského žlutého hrachu pěstovaného  
v severní Francii. Získáván vodní extrakcí, bez 
použití chemických látek. Bez lektinu, bez lep-
ku, bez sóji, bez mléka, bez GMO, hypoalergenní, 
pro vegany i paleo dietu.

NUZEST – CLEAN LEAN PROTEINNUZEST – CLEAN LEAN PROTEIN

Clean Lean Protein
čokoláda, 1000 g

BEZ LEPKU BEZ LEPKUVEGAN VEGANBEZ LEKTINŮ BEZ LEKTINŮBEZ SÓJI BEZ SÓJIBEZ LAKTÓZY BEZ LAKTÓZY

DOPLŇKY STRAVY

obsah ↑



DOPLŇKY STRAVY NUZEST

Regenerace, energie, výživa

Clean Lean Protein
čokoláda, 10x25 g

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fytové. 
Prémiový evropský hráškový protein s příchutí 
čokolády. Clean Lean Protein je vyroben z ev-
ropského žlutého hrachu pěstovaného v severní 
Francii. Získáván vodní extrakcí, bez použití che-
mických látek. Bez lektinu, bez lepku, bez sóji, 
bez mléka, bez GMO, hypoalergenní, pro vegany 
i paleo dietu.

Regenerace, energie, výživa

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fytové. 
Prémiový evropský hráškový protein s příchutí 
čokolády. Clean Lean Protein je vyroben z ev-
ropského žlutého hrachu pěstovaného v severní 
Francii. Získáván vodní extrakcí, bez použití che-
mických látek. Bez lektinu, bez lepku, bez sóji, 
bez mléka, bez GMO, hypoalergenní, pro vegany 
i paleo dietu.

NUZEST – CLEAN LEAN PROTEINNUZEST – CLEAN LEAN PROTEIN

Clean Lean Protein
čokoláda, 250 g

Regenerace, energie, výživa

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fytové. 
Prémiový evropský hráškový protein s příchutí 
jahody. Clean Lean Protein je vyroben z evrop-
ského žlutého hrachu pěstovaného v severní 
Francii. Získáván vodní extrakcí, bez použití che-
mických látek. Bez lektinu, bez lepku, bez sóji, 
bez mléka, bez GMO, hypoalergenní, pro vegany 
i paleo dietu.

Clean Lean Protein 
jahoda, 1000 g

Regenerace, energie, výživa

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fytové. 
Prémiový evropský hráškový protein s příchutí 
čokolády. Clean Lean Protein je vyroben z ev-
ropského žlutého hrachu pěstovaného v severní 
Francii. Získáván vodní extrakcí, bez použití che-
mických látek. Bez lektinu, bez lepku, bez sóji, 
bez mléka, bez GMO, hypoalergenní, pro vegany 
i paleo dietu.

NUZEST – CLEAN LEAN PROTEINNUZEST – CLEAN LEAN PROTEIN

Clean Lean Protein
čokoláda, 25 g

BEZ LEPKUBEZ LEPKU BEZ LEPKUBEZ LEPKU VEGANVEGAN VEGANVEGAN BEZ LEKTINŮBEZ LEKTINŮ BEZ LEKTINŮBEZ LEKTINŮ BEZ SÓJIBEZ SÓJI BEZ SÓJIBEZ SÓJI BEZ LAKTÓZYBEZ LAKTÓZY BEZ LAKTÓZYBEZ LAKTÓZY
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DOPLŇKY STRAVY NUZEST

Regenerace, energie, výživa

Clean Lean Protein
jahoda, 250 g

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fytové. 
Prémiový evropský hráškový protein s příchutí 
jahody. Clean Lean Protein je vyroben z evrop-
ského žlutého hrachu pěstovaného v severní 
Francii. Získáván vodní extrakcí, bez použití che-
mických látek. Bez lektinu, bez lepku, bez sóji, 
bez mléka, bez GMO, hypoalergenní, pro vegany 
i paleo dietu.

Produkt je dostupný i v 500 g, 10x25 g, 25 g ob-
sahu balení

Regenerace, energie, výživa

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fytové. 
Prémiový evropský hráškový protein s příchutí 
jahody. Clean Lean Protein je vyroben z evrop-
ského žlutého hrachu pěstovaného v severní 
Francii. Získáván vodní extrakcí, bez použití che-
mických látek. Bez lektinu, bez lepku, bez sóji, 
bez mléka, bez GMO, hypoalergenní, pro vegany 
i paleo dietu.

NUZEST – CLEAN LEAN PROTEINNUZEST – CLEAN LEAN PROTEIN

Clean Lean Protein 
jahoda, 500 g

Regenerace, energie, výživa

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fytové. 
Prémiový evropský hráškový protein s příchutí 
jahody. Clean Lean Protein je vyroben z evrop-
ského žlutého hrachu pěstovaného v severní 
Francii. Získáván vodní extrakcí, bez použití che-
mických látek. Bez lektinu, bez lepku, bez sóji, 
bez mléka, bez GMO, hypoalergenní, pro vegany 
i paleo dietu.

Clean Lean Protein
jahoda, 25 g

Regenerace, energie, výživa

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fytové. 
Prémiový evropský hráškový protein s příchutí 
jahody. Clean Lean Protein je vyroben z evrop-
ského žlutého hrachu pěstovaného v severní 
Francii. Získáván vodní extrakcí, bez použití che-
mických látek. Bez lektinu, bez lepku, bez sóji, 
bez mléka, bez GMO, hypoalergenní, pro vegany 
i paleo dietu.

NUZEST – CLEAN LEAN PROTEINNUZEST – CLEAN LEAN PROTEIN

Clean Lean Protein
jahoda, 10 x 25 g

BEZ LEPKUBEZ LEPKU BEZ LEPKUBEZ LEPKU VEGANVEGAN VEGANVEGAN BEZ LEKTINŮBEZ LEKTINŮ BEZ LEKTINŮBEZ LEKTINŮ BEZ SÓJIBEZ SÓJI BEZ SÓJIBEZ SÓJI BEZ LAKTÓZYBEZ LAKTÓZY BEZ LAKTÓZYBEZ LAKTÓZY

obsah ↑



DOPLŇKY STRAVY NUZEST

Regenerace, energie, výživa Regenerace, energie, výživa

Clean Lean Protein 
natural, 500 g

Clean Lean Protein 
natural, 250 g

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fytové. 
Prémiový evropský hráškový protein bez příchu-
ti. Clean Lean Protein je vyroben z evropského 
žlutého hrachu pěstovaného v severní Francii. 
Získáván vodní extrakcí, bez použití chemických 
látek. Bez lektinu, bez lepku, bez sóji, bez mlé-
ka, bez GMO, hypoalergenní, pro vegany i paleo 
dietu.

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fytové.
Prémiový evropský hráškový protein bez příchu-
ti. Clean Lean Protein je vyroben z evropského 
žlutého hrachu pěstovaného v severní Francii. 
Získáván vodní extrakcí, bez použití chemických 
látek. Bez lektinu, bez lepku, bez sóji, bez mlé-
ka, bez GMO, hypoalergenní, pro vegany i paleo 
dietu.

Regenerace, energie, výživa

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fytové. 
Prémiový evropský hráškový protein bez příchu-
ti. Clean Lean Protein je vyroben z evropského 
žlutého hrachu pěstovaného v severní Francii. 
Získáván vodní extrakcí, bez použití chemických 
látek. Bez lektinu, bez lepku, bez sóji, bez mlé-
ka, bez GMO, hypoalergenní, pro vegany i paleo 
dietu.

NUZEST – CLEAN LEAN PROTEIN NUZEST – CLEAN LEAN PROTEINNUZEST – CLEAN LEAN PROTEIN

Clean Lean Protein 
natural, 1000 g

BEZ LEPKU BEZ LEPKU BEZ LEPKUVEGAN VEGAN VEGANBEZ LEKTINŮ BEZ LEKTINŮ BEZ LEKTINŮBEZ SÓJI BEZ SÓJI BEZ SÓJIBEZ LAKTÓZY BEZ LAKTÓZY BEZ LAKTÓZY

obsah ↑



Regenerace, energie, výživa

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fytové. 
Prémiový evropský hráškový protein s příchutí 
kávy. Clean Lean Protein je vyroben z evropské-
ho žlutého hrachu pěstovaného v severní Francii. 
Získáván vodní extrakcí, bez použití chemických 
látek. Bez lektinu, bez lepku, bez sóji, bez mlé-
ka, bez GMO, hypoalergenní, pro vegany i paleo 
dietu.

NUZEST – CLEAN LEAN PROTEIN

Clean Lean Protein 
real coffee, 1000 g

BEZ LEPKU VEGAN BEZ LEKTINŮ BEZ SÓJI BEZ LAKTÓZY

Regenerace, energie, výživa

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fytové. 
Prémiový evropský hráškový protein s příchutí 
kávy. Clean Lean Protein je vyroben z evropské-
ho žlutého hrachu pěstovaného v severní Francii. 
Získáván vodní extrakcí, bez použití chemických 
látek. Bez lektinu, bez lepku, bez sóji, bez mlé-
ka, bez GMO, hypoalergenní, pro vegany i paleo 
dietu.

Clean Lean Protein 
real coffee, 500 g

NUZEST – CLEAN LEAN PROTEIN

BEZ LEPKU VEGAN BEZ LEKTINŮ BEZ SÓJI BEZ LAKTÓZY

Regenerace, energie, výživa

Clean Lean Protein 
real coffee, 10 x 25 g

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fytové. 
Prémiový evropský hráškový protein s příchutí 
kávy. Clean Lean Protein je vyroben z evropské-
ho žlutého hrachu pěstovaného v severní Francii. 
Získáván vodní extrakcí, bez použití chemických 
látek. Bez lektinu, bez lepku, bez sóji, bez mlé-
ka, bez GMO, hypoalergenní, pro vegany i paleo 
dietu.

Regenerace, energie, výživa

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fytové. 
Prémiový evropský hráškový protein s příchutí 
kávy. Clean Lean Protein je vyroben z evropské-
ho žlutého hrachu pěstovaného v severní Francii. 
Získáván vodní extrakcí, bez použití chemických 
látek. Bez lektinu, bez lepku, bez sóji, bez mlé-
ka, bez GMO, hypoalergenní, pro vegany i paleo 
dietu.

NUZEST – CLEAN LEAN PROTEINNUZEST – CLEAN LEAN PROTEIN

Clean Lean Protein 
real coffee, 250 g

BEZ LEPKU BEZ LEPKUVEGAN VEGANBEZ LEKTINŮ BEZ LEKTINŮBEZ SÓJI BEZ SÓJIBEZ LAKTÓZY BEZ LAKTÓZY
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DOPLŇKY STRAVY NUZEST

Regenerace, energie, výživa

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fytové. 
Prémiový evropský hráškový protein s příchu-
tí vanilky. Clean Lean Protein je vyroben z ev-
ropského žlutého hrachu pěstovaného v severní 
Francii. Získáván vodní extrakcí, bez použití che-
mických látek. Bez lektinu, bez lepku, bez sóji, 
bez mléka, bez GMO, hypoalergenní, pro vegany 
i paleo dietu.

Clean Lean Protein 
vanilka, 1000 g

Regenerace, energie, výživa

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fytové. 
Prémiový evropský hráškový protein s příchutí 
kávy. Clean Lean Protein je vyroben z evropské-
ho žlutého hrachu pěstovaného v severní Francii. 
Získáván vodní extrakcí, bez použití chemických 
látek. Bez lektinu, bez lepku, bez sóji, bez mlé-
ka, bez GMO, hypoalergenní, pro vegany i paleo 
dietu.

NUZEST – CLEAN LEAN PROTEINNUZEST – CLEAN LEAN PROTEIN

Clean Lean Protein 
real coffee, 25 g

BEZ LEPKU BEZ LEPKUVEGAN VEGANBEZ LEKTINŮ BEZ LEKTINŮBEZ SÓJI BEZ SÓJIBEZ LAKTÓZY BEZ LAKTÓZY

Regenerace, energie, výživa

Clean Lean Protein 
vanilka, 250 g

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fytové. 
Prémiový evropský hráškový protein s příchu-
tí vanilky. Clean Lean Protein je vyroben z ev-
ropského žlutého hrachu pěstovaného v severní 
Francii. Získáván vodní extrakcí, bez použití che-
mických látek. Bez lektinu, bez lepku, bez sóji, 
bez mléka, bez GMO, hypoalergenní, pro vegany 
i paleo dietu.

Regenerace, energie, výživa

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fytové. 
Prémiový evropský hráškový protein s příchu-
tí vanilky. Clean Lean Protein je vyroben z ev-
ropského žlutého hrachu pěstovaného v severní 
Francii. Získáván vodní extrakcí, bez použití che-
mických látek. Bez lektinu, bez lepku, bez sóji, 
bez mléka, bez GMO, hypoalergenní, pro vegany 
i paleo dietu.

NUZEST – CLEAN LEAN PROTEINNUZEST – CLEAN LEAN PROTEIN

Clean Lean Protein 
vanilka, 500 g

BEZ LEPKU BEZ LEPKUVEGAN VEGANBEZ LEKTINŮ BEZ LEKTINŮBEZ SÓJI BEZ SÓJIBEZ LAKTÓZY BEZ LAKTÓZY

obsah ↑



DOPLŇKY STRAVY NUZEST

Regenerace, energie, výživa

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fytové. 
Prémiový evropský hráškový protein s příchu-
tí vanilky. Clean Lean Protein je vyroben z ev-
ropského žlutého hrachu pěstovaného v severní 
Francii. Získáván vodní extrakcí, bez použití che-
mických látek. Bez lektinu, bez lepku, bez sóji, 
bez mléka, bez GMO, hypoalergenní, pro vegany 
i paleo dietu.

Clean Lean Protein 
vanilka, 25 g

Regenerace, energie, výživa

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fytové. 
Prémiový evropský hráškový protein s příchu-
tí vanilky. Clean Lean Protein je vyroben z ev-
ropského žlutého hrachu pěstovaného v severní 
Francii. Získáván vodní extrakcí, bez použití che-
mických látek. Bez lektinu, bez lepku, bez sóji, 
bez mléka, bez GMO, hypoalergenní, pro vegany 
i paleo dietu.

NUZEST – CLEAN LEAN PROTEINNUZEST – CLEAN LEAN PROTEIN

Clean Lean Protein 
vanilka, 10 x 25 g

BEZ LEPKU BEZ LEPKUVEGAN VEGANBEZ LEKTINŮ BEZ LEKTINŮBEZ SÓJI BEZ SÓJIBEZ LAKTÓZY BEZ LAKTÓZY

Regenerace, energie, výživa

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fytové.
Prémiový evropský hráškový protein s příchutí 
chai, kurkumy a maky. Clean Lean Protein je vy-
roben z evropského žlutého hrachu pěstované-
ho v severní Francii. Získáván vodní extrakcí, bez 
použití chemických látek. Bez lektinu, bez lepku, 
bez sóji, bez mléka, bez GMO, hypoalergenní, 
pro vegany i paleo dietu.

NUZEST – CLEAN LEAN PROTEIN

Clean Lean Protein
chai, kurkuma a maka, 250 g

BEZ LEPKU VEGAN BEZ LEKTINŮ BEZ SÓJI BEZ LAKTÓZY

Regenerace, energie, výživa

Clean Lean Protein
chai, kurkuma a maka, 500 g

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fytové.
Prémiový evropský hráškový protein s příchutí 
chai, kurkumy a maky. Clean Lean Protein je vy-
roben z evropského žlutého hrachu pěstované-
ho v severní Francii. Získáván vodní extrakcí, bez 
použití chemických látek. Bez lektinu, bez lepku, 
bez sóji, bez mléka, bez GMO, hypoalergenní, 
pro vegany i paleo dietu.

NUZEST – CLEAN LEAN PROTEIN

BEZ LEPKU VEGAN BEZ LEKTINŮ BEZ SÓJI BEZ LAKTÓZY
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DOPLŇKY STRAVY NUZEST

Regenerace, energie, výživa

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fytové. 
Prémiový evropský hráškový protein s příchutí 
vanilky a matcha. Clean Lean Protein je vyroben 
z evropského žlutého hrachu pěstovaného v se-
verní Francii. Získáván vodní extrakcí, bez použi-
tí chemických látek. Bez lektinu, bez lepku, bez 
sóji, bez mléka, bez GMO, hypoalergenní, pro 
vegany i paleo dietu.

Clean Lean Protein 
vanilka a matcha, 250 g

Regenerace, energie, výživa

Hráškový protein bez lektinů a kyseliny fytové. 
Prémiový evropský hráškový protein s příchutí 
vanilky a matcha. Clean Lean Protein je vyroben 
z evropského žlutého hrachu pěstovaného v se-
verní Francii. Získáván vodní extrakcí, bez použi-
tí chemických látek. Bez lektinu, bez lepku, bez 
sóji, bez mléka, bez GMO, hypoalergenní, pro 
vegany i paleo dietu.

NUZEST – CLEAN LEAN PROTEINNUZEST – CLEAN LEAN PROTEIN

Clean Lean Protein
vanilka a matcha, 500 g

BEZ LEPKU BEZ LEPKUVEGAN VEGANBEZ LEKTINŮ BEZ LEKTINŮBEZ SÓJI BEZ SÓJIBEZ LAKTÓZY BEZ LAKTÓZY
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DOPLŇKY STRAVY NUZEST

Dětské Multismoothie

Dětské Multismoothie s ovocem, zeleninou, vitamí-
ny, minerály, prebiotiky a probiotiky. Chutná sva-
činka plná prémiových ingrediencí s proteinem.

Kids Good Stuff – čokoláda 
225 g

Dětské Multismoothie

Dětské Multismoothie s ovocem, zeleninou, vitamí-
ny, minerály, prebiotiky a probiotiky. Chutná sva-
činka plná prémiových ingrediencí s proteinem.

NUZEST – CLEAN LEAN PROTEINNUZEST – CLEAN LEAN PROTEIN

Kids Good Stuff – čokoláda 
675 g

BEZ LEPKU BEZ LEPKUVEGAN VEGANBEZ LEKTINŮ BEZ LEKTINŮBEZ SÓJI BEZ SÓJIBEZ LAKTÓZY BEZ LAKTÓZY

Dětské Multismoothie

Dětské Multismoothie s ovocem, zeleninou, vitamí-
ny, minerály, prebiotiky a probiotiky. Chutná sva-
činka plná prémiových ingrediencí s proteinem.

NUZEST – CLEAN LEAN PROTEIN

Kids Good Stuff – jahoda 
675 g

BEZ LEPKU VEGAN BEZ LEKTINŮ BEZ SÓJI BEZ LAKTÓZY

Dětské Multismoothie

Kids Good Stuff – čokoláda 
15 g 

Dětské Multismoothie s ovocem, zeleninou, vitamí-
ny, minerály, prebiotiky a probiotiky. Chutná sva-
činka plná prémiových ingrediencí s proteinem.

NUZEST – CLEAN LEAN PROTEIN

BEZ LEPKU VEGAN BEZ LEKTINŮ BEZ SÓJI BEZ LAKTÓZY
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DOPLŇKY STRAVY NUZEST

Dětské Multismoothie

Dětské Multismoothie s ovocem, zeleninou, vitamí-
ny, minerály, prebiotiky a probiotiky. Chutná sva-
činka plná prémiových ingrediencí s proteinem.

Kids Good Stuff – karamel 
675 g

Dětské Multismoothie

Dětské Multismoothie s ovocem, zeleninou, vitamí-
ny, minerály, prebiotiky a probiotiky. Chutná sva-
činka plná prémiových ingrediencí s proteinem.

NUZEST – CLEAN LEAN PROTEINNUZEST – CLEAN LEAN PROTEIN

Kids Good Stuff – jahoda 
225 g

BEZ LEPKU BEZ LEPKUVEGAN VEGANBEZ LEKTINŮ BEZ LEKTINŮBEZ SÓJI BEZ SÓJIBEZ LAKTÓZY BEZ LAKTÓZY

Dětské Multismoothie

Dětské Multismoothie s ovocem, zeleninou, vitamí-
ny, minerály, prebiotiky a probiotiky. Chutná sva-
činka plná prémiových ingrediencí s proteinem.

NUZEST – CLEAN LEAN PROTEIN

Kids Good Stuff – karamel 
15 g

BEZ LEPKU VEGAN BEZ LEKTINŮ BEZ SÓJI BEZ LAKTÓZY

Dětské Multismoothie

Kids Good Stuff – karamel 
225 g 

Dětské Multismoothie s ovocem, zeleninou, vitamí-
ny, minerály, prebiotiky a probiotiky. Chutná sva-
činka plná prémiových ingrediencí s proteinem.

NUZEST – CLEAN LEAN PROTEIN

BEZ LEPKU VEGAN BEZ LEKTINŮ BEZ SÓJI BEZ LAKTÓZY
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Adresa:

Ecce Vita, spol. s r.o. 

U Pernikářky 111/2a

150 00 Praha 5 

IČO: 26491486

DIČ: CZ26491486

Konzultace Dr. Freje:

+420 603 7 27 600

info@dr.frej .cz

Export a import:

+420 733 795 667

zdenek@ec cevita.cz

Kamenná prodejna: 

+420 602 223 853

prodejna@ec cevita.cz

Eshop - sklad a reklamace:

+420 733 7 38 836

obchod@eccevi ta.cz

Velkoobchod:

+420 733 7 38 835

distribu ce@eccevita.cz

Vedení společnosti:

+420 602 7 18 827

eccevita@ec cevita.cz

KONTAKTY
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