
ЗА НУЖДИТЕ НА ВСЕКИ

НАЙ-ДОБРОТО ОТ                                      
ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА
При разработването на продукти ние работим в тясно 
сътрудничество с опитни експерти от различни 
изследователски области. Доказано ноу-хау и текущи 
резултати от изследвания се използват в съставянето на 
формулите, както и опит от практиката на хранителната 
терапия.

Нашата цел е да предоставим на нашите клиенти PRO 
YOUTH® висококачествени продукти, които укрепват 
взаимосвързаните функционални процеси на тялото с цел 
цялостно подобряване на състоянието и външния вид.
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Binella Medical Beauty

ПОВЕЧЕ ЖИЗНЕНОСТ
ПОВЕЧЕ КРАСОТА
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DAS ERFOLGSREZEPT FÜR WOHLBEFINDEN UND SCHÖNHEIT

PRO YOUTH®

НАЙ-ДОБРОТО ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ!
PRO YOUTH® съдържа всички жизненоважни вещества, от които тялото се нуждае: 
микроелементи, протеини, ензими, бактериални култури, мастни киселини, подмладяващи 
антиоксиданти, Омега 3 мастни киселини за имунната система, сърцето, кръвоносната 
система и мозъка, широка гама от витамини и минерали. Плюс растителни екстракти като 
генистеин, биофлавоноидите от цитрусови плодове и OPC от гроздовите семки.

НАЙ-ДОБРОТО ОТ 
ПРИРОДАТА
PRO YOUTH® използва само естествени 
суровини с ниско съдържание на алергени, 
чието високо качество се запазва, 
благодарение на щадящи производствени 
процеси. Всички хранителни добавки не 
съдържат генетично модифицирани суровини, 
глутен, изкуствени добавки, консерванти и 
подсладители, аромати, подобрители на вкуса, 
пестициди и други вредни вещества. Всички 
съставки са синергично координирани.

Ingredients          Amount                                             % NRV*

Calcium      500 mg 63
Magnesium   250 mg 67
Zinc    7,5 mg  75
Vitamin D   10 μg  200
Vitamin K   12 μg  16
Copper    1000 μg  100
Manganese   2 mg  100
Iodine    75 μg  50
Molybdän   50 μg  100
Selenium   50 μg  91
Chrome    40 μg  100
L-Glutamin  50 mg –
Bromelain (2500 GDU/g) 25 mg  –

Комбинацията от КАЛЦИЙ, МАГНЕЗИЙ и ЦИНК 
(жизненоважни минерали и микроелементи) помага за 
компенсирането на различни хранителни дефицити.

Калцият допринася за нормалното функциониране на 
храносмилателните ензими, докато магнезият допринася 
за електролитния баланс. В комбинация отговарят за 
нормалната мускулна функция, правилното предаване на 
сигнал между нервните клетки и правилен енергиен 
метаболизъм. Поддържат здравината на костите и зъбите. 

В допълнение капсулите PRO YOUTH® CALCIUM МAGNESIUM 
ZINK съдържат и цинк, който е от съществено значение за 
здравето на кожата. Цинкът допринася за добрия 
киселинно-алкален метаболизъм на клетките и предпазва 
от оксидативен стрес. Заедно с витамин D отговаря за 
нормалното функциониране на имунната система.

PRO YOUTH® CALCIUM МAGNESIUM ZINK е идеално 
допълнение към козметичната грижа за кожата,  има за цел 
да възстанови клетките и да стимулира регенерацията. 
Спомага за образуването на колаген. 

Немското дружество за хранене 
препоръчва едновременното 
приложение на калций и магнезий.

За да противодейства на 
минералния дисбаланс                                                  
PRO YOUTH® CMZ съдържа                       
калций и магнезий в                      
съотношение 2:1.

CALCIUM
MAGNESIUM
ZINK
ПЕРФЕКТНАТА 
КОМБИНАЦИЯ ЗА ДОБРО 
ОБЩО СЪСТОЯНИЕ

Препоръчителна дневна доза: 
2 капсули на ден с достатъчно течност

Препоръчителна дневна доза: 
2 капсули на ден с достатъчно течност.

Ingredients          Amount                                              % NRV*

Bakterienstamm Mischung 6x109 KBE  -- 
Soluble Blasts    940 mg 
thereof Dextrin   940 mg 

Човешките черва са изградени от сложна екосистема от 
микроорганизми. Те живеят в тясна симбиоза със своя човешки 
гостоприемник, като взаимно си помагат. Здравата чревна флора 
е от изключително значение за добрия имунитет на организма. 
Неправилната диета, приемът на антибиотици и редовната 
употреба на алкохол водят до смущения.

LACTOTIC съдържа специални полезни чревни бактерии, които в 
комбинация с разтворимите фибри спомагат за правилната 
детоксикация на тялото, неутрализирайки вредните бактерии и 
гъбички в червата. 

Бактериалните щамове произвеждат витамини, между които 
ниацин, фолиева киселина, пиридоксин, К2, но също така 
предпазват чревната лигавица и отблъскват чужди бактерии, 
което спомага за правилното съсирване на кръвта. 

LACTOTIC
ВЪЗСТАНОВЕНА ЧРЕВНА 
ФЛОРА С ПОМОЩТА НА 
ПРИРОДАТА 

Препоръчителна дневна доза: 
1 капсулa на ден с достатъчно течност.

Ingredients       Amount                              % NRV*

Coenzyme Q10  50 mg  

Доказан препарат против стареене - коензим Q10 е част от 
дихателната верига на клетката и отговаря за енергийното 
снабдяване . Той активира митохондриите, като по този начин 
инициира клетъчните функции и генерира голяма част от общата 
клетъчна енергия. В допълнение, неутрализира свободните 
радикали и допринася за по-доброто цялостно състояние.

Собственото производство на коензим Q10 в организма намалява 
след около 20-годишна възраст. Набавянето му посредством 
храната е трудно, тъй като трудно се усвоява в достатъчни 
количества и се унищожава от процесите на консервиране. 

С CO-ENZYME Q10 можете да забавите стареенето на клетките                  
и да подобрите здравето си.

CO-ENZYM Q10
МОЩЕН ДОСТАВЧИК                         
НА ЕНЕРГИЯ



Правилното и разнообразно хранене е в основата на нашето 
физическо, психическо и емоционално здраве. 

Всеки, който се храни нездравословно в дългосрочен план 
чувства умора. Бързото и нередовно хранене, готовите продукти, 
твърде много сладкиши, мазнини и алкохол – всичко това 
уврежда баланса на хранителните вещества в тялото. Тези и други 
навици причиняват стрес върху нашите имунни клетки. 

Постоянният стрес оказва значително влияние върху имунната ни 
система. Липсата на сън е друг стресов за тялото фактор. Времето 
на почивка  укрепва защитните  сили, което в комбинация с добре 
снабденото с микроелементи тяло ни поддържа здрави.

PRO YOUTH ULTRA VITAL COMPLEX е тази висока доза хранителни 
вещества, която ще покрие нуждите на всеки в забързаното и 
натоварено ежедневие, само с 1 капсула на ден. 

ULTRA VITAL
KOMPLEX
СУПЕР КОКТЕЙЛ ЗА ЕНЕРГИЯ 
ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН
с есенциални витамини и 
минерали 

Ingredients     Amount                                % NRV*
VITAMINS

Vitamin C     125 mg   156
Vitamin E     36 mg   300
Niacin (Vitamin B3)    25 mg   156
Pantothenic Acid (Vitamin B5)   18 mg   300
Vitamin B6     4,2 mg   300
Ribo�avin (Vitamin B2)    4,2 mg   300
Thiamin (Vitamin B1)    3,3 mg   300
Beta-Carotin     3000 μg   –
is equivalent to Vitamin A    500 μg   63
Folic Acid     200 μg   100
D-Biotin     25 μg   50
Vitamin D     12,5 μg   250
Vitamin B12 (Cobalamin)    9 μg   360

MINERAL & TRACE ELEMENTS
Zinc      7,5 mg   75
Iron      5 mg   36
Manganese     2 mg   100
Iodine      112 μg   75
Molybdän     25 μg   50
Selenium    25 μg   46
Chrome      25 μg   63

ADDITIONALLY
Buckwheat Extract    42 mg   –
theroeof Rutin     12,5 mg   –
Bitteroranges Extract    28 mg   –
thereof Citrus Bio�avonoide   17 mg   –
Myoinositol     25 mg   –
Cholin      10 mg   –
L-Glutamic Acid     5 mg   –
Silica Powder     5 mg   –
Hesperidin     2,5 mg   –

Препоръчителен прием:
1 капсула на ден

Мощната формула на PRO YOUTH® IMMUN COMPACT, отблъсква 
атаките на бактерии и патогенни. Комбинацията от боровинка, 
бял трън, гроздови семки (OPC), куркума, зелен чай, екстракт от 
бъз, гинко и котешки трън, съдържа ценни витамини, 
микроелементи и аминокиселини. 

Особено богат на вторични растителни екстракти
и антиоксиданти, предпазва клетките от свободните радикали. 
Витамини А и С, селенът и цинкът допринасят за нормалното 
функциониране на имунната система.

IMMUN
COMPACT
ВАШИЯТ ЛИЧЕН БОДИГАРД
Най-важната основа за нашето 
здраве е стабилната имунна 
система

Ingredients          Amount                                           % NRV*

Vitamin C   250 mg  313
Vitamin E    33.5 mg  279
Beta-Carotin   8.2 mg  –
is equivalent to Vitamin A  1360 μg  170
Zinc    5.3 mg  53
Selenium   50 μg  91
Soyabean Extract  125 mg  --
thereof Iso�ovonoide  50 mg –
Taurin   50 mg –
Bitteroranges Extract  20 mg  –
thereof Hesperidin   12.5 mg –
Green Tea Extract   15 mg –
thereof EGCG*  6.8 mg –
Curcuma Extract   12.5 mg –
thereof Curcumin  9 mg –
Cat's Claw Extract  12.5 mg –
trans-Resveratol  4 mg –
Ginkgo Extract  3.5 mg –
Blueberries Extract  3.5 mg –
thereof Anthocyanidine  1 mg –
Milk Thistle Extract   3.5 mg –
thereof Silyamarin   2.8 mg –
Black Elderberry Extract  3 mg –
thereof Rutine   0.2 mg –
Traubenkem Extract 3 mg –
thereof OPC  2 mg  –
Coenzym Q10  2.5 mg  –

Препоръчителна дневна доза: 
1 капсула на ден с достатъчно течност

Препоръчителна дневна доза: 
1 капсула на ден с достатъчно течност

Препоръчителна дневна доза: 
1 капсула на ден с достатъчно течност

Олигомерните проантоцианидини (OPC) са естествени флавоноли, открити в растенията., супер активна 
съставка и уловител на свободните радикали. Доказано най-силният известен антиоксидант. Ефективно 
предпазва организма от свободните радикали и агресивни влияния на околната среда. 
В същото време повишава устойчивостта на кръвоносните съдове и колагеновите влакна, укрепва 
съединителна тъкан, подобрява зрението, повишава устойчивостта на стрес и насърчава 
кръвоснабдяването на мозъка. 

OPC PLUS 200
ФОРМУЛАТА ЗА ОПТИМАЛНО 
СЪПРОТИВЛЕНИЕ СЪС 
СВОБОДНИТЕ РАДИКАЛИ

Ingredients          Amount                   % NRV*

Grapeseed Extract   285 mg      -- 
thereof OPC  200 mg      -- 
Bitteroranges Extract  200 mg      -- 
thereof Hesperidin   120 mg      -- 
Vitamin C   20 mg     -- 
Rutin    20 mg      -- 
Quercetin   5 mg      -- 

Генистеин се извлича от стъблото на соята. Поради много 
високия дял на изофлавони (фитоестрогени), соята се 
култивира в Китай повече от 3000 години. 

Фитоестрогените са вещества от растителен произход, 
представляващи аналог на половите хормони. Изофлавоните 
при жените могат да регулират синтеза и да компенсират 
липсите на естроген, когато на лице е хормонално нарушение. 

PRO YOUTH® GENISTEIN има антиоксидантни и 
противовъзпалителни свойства. Спомага за намаляване на 
нивата, на кръвната захар и облекчаване на симптомите на 
менопауза. Има силен антиоксидантен ефект и прави кожата 
устойчива на UV радиации. 

GENISTEIN 
ПРИРОДНИ ФИТОХОРМОНИ 

Ingredients                                Amount                                  % NRV*

Soyabean Extract                       125 mg  --
thereof Iso�ovonoide   50 mg –
thereof Genestein                       33 mg  

Препоръчителна дневна доза: 
1 капсула на ден с достатъчно течност

Ежедневието, работата и многобройните ангажименти 
повишават нивата на стрес. PRO YOUTH® VITAMIN B                    
KOMPLЕХ помага за поддържане вътрешния баланс и 
регулиране нивата на стрес. 

Комбинацията от биотин, ниацин и витамини В6, В2, В1                        
и В12 допринасят за нормалното функциониране на 
нервната система. Фолиевата киселина и витамините В1                     
и В3 допринасят за нормалната умствена функция и 
правилното клетъчно делене. Ниацинът и витамините B2, 
B5, B12, B6 помагат за намаляване на умората. Витамин B6 
допринася за регулирането на хормоналната активност, 
докато B5 допринася за енергийния обмен в клетката. 

VITAMIN B
KOMPLEX 
НАЧИНЪТ НА ЖИВОТ СТАВА 
ВСЕ ПО-ЗАБЪРЗАН
 

Ingredients                                Amount                                  % NRV*

Niacin (Vitamin B3)    48 mg  300
Pantothenic Acid (Vitamin B5)  18 mg  300
Vitamin B6    4,2 mg  300
Ribo�avin (Vitamin B2)   4,2 mg  300
Thiamin (Vitamin B1)   3,3 mg  300
Folic Acid    100 μg  50
Biotin     50 μg  100
Vitamin B12 (Cobalamin)   9 μg  360

Немското дружество за хранене 
препоръчва едновременното 
приложение на калций и магнезий.

За да противодейства на 
минералния дисбаланс                                                  
PRO YOUTH® CMZ съдържа                       
калций и магнезий в                      
съотношение 2:1.


