UNICUS COMMUNITAS

Žijeme a podnikáme v souladu s hodnotami
ZDRAVÍ – INTEGRITA – UNIKÁTNOST

ZDRAVÍ
Vzít za svůj život i zdraví 100% zodpovědnost. Cítit se zdravým po duševní, psychické i fyzické stránce. Nenechat nic náhodě
a vědomě se starat o své zdraví.

INTEGRITA
Být v integritě se svými životními hodnotami a tím být celistvým člověkem. Svou osobní integritu nabízet svému okolí
k propojení s hodnotami, které jsou v souladu s láskou a tím vytvářet svět hezčím a hodnotnějším.

UNIKÁTNOST
Každý z nás jsme unikát. Unikát, který zaměřuje svou pozornost na strach nebo lásku. Pokud zaměříme pozornost na strach,
ztrácíme své zdraví i integritu. Jen člověk, který žije v lásce, může žít ve zdraví a integritě a podělit se o svou unikátnost s okolím.
V souladu s těmito hodnotami vám přinášíme tabletu Sir Anton´s Formula Veritas BF.
Tableta vznikla na základě 25letého výzkumu a vývoje pod vedením prof. Willema J. Serfonteina (J.A.R.) a bohatých
zkušeností z výroby doplňků stravy Fredericka Beuzuidenhouta (J.A.R.) a Jiřího V. Ligotzkého (ČR).
Formula Veritas BF je so stikovaná kombinace vybraných vitamínů, stopových prvků a minerálů, které pomáhají celkově
harmonizovat jednotlivé funkce organismu.

Lidské tělo je tvořeno z buněk. Konkrétně zhruba z 35 trillionů (35 x 1013) buněk. Buňky jsou základním stavebním
kamenem života a potřebují fungovat v dokonalé symbióze, ať už mají na starost jakoukoliv konkrétní funkci.
Pro správnou funkčnost buněk našeho organismu je potřeba mnoha faktorů, tím nejzásadnějším je buněčná homeostáza,
tedy rovnováha. Naše tělo a náš imunitní systém je ten nejso stikovanější biochemický organizmus, potřebuje však
vyvážený poměr všech stopových prvků, minerálů a vitamínů.
Homeostáza je stálost vnitřního prostředí organismu a stálost tělesných pochodů, vč. různých mechanismů, které tuto
stálost zajišťují. Přesto, že na organismus působí neustálé změny, jeho vnitřní parametry (teplota, pH krve, TK aj.) jsou
udržovány v relativně stálých rozmezích.
Žijeme ve světě nezměrného blahobytu s výrazně se prodlužující délkou dožití obyvatelstva. Navzdory tomuto
pozitivnímu faktu vědecké a odborné studie jasně ukazují, že dochází k znepokojivému zhoršení vyživení a podpory
buněčné funkčnosti. Na tyto neblahé parametry mají vliv faktory jako průmyslová výroba potravin, extenzivní chemicky
řízené zemědělství, vyčerpání půdy a tudíž nedostatek stopových prvků, minerálů a vitamínů přímo v rostlinách. Kvalita
a vitalita rostlin má klíčový vliv na zdraví a imunitu člověka.
Nestačí zajistit pouze přísun vitamínů a minerálů v podobě doplňků stravy, ale také jejich dokonalou vstřebatelnost
a působení v symbióze. Právě proto naši vědci spojili moudrost přírody s nejnovějšími technologiemi a po letech
základního výzkumu buněčných procesů v těle vytvořili zcela unikátní Formuli Veritas BF.

DVOUFÁZOVÁ ROZPUSTNOST
VYSOKÁ VSTŘEBATELNOST
25 LET VÝZKUMŮ
V JIHOAFRICKÉ REPUBLICE
JASNĚ DANÉ HODNOTY FIRMY
VÝROBA V ČR

PODPORA IMUNITNÍHO SYSTÉMU
RYCHLEJŠÍ REGENERACE ORGANISMU

KVALITNĚJŠÍ FYZICKÁ AKTIVITA
VYROVNANĚJŠÍ EMOČNÍ STABILITA

ODOLNOST ORGANISMU
LEPŠÍ SPÁNEK

Tento produkt byl vytvořen v souladu s hodnotami naší společnosti a má pomoci na cestě k vašemu pevnému zdraví
a dlouhému, spokojenému a plnohodnotnému životu.
FORMULA VERITAS BF je potravinový doplněk, který díky své unikátní výrobní technologii, zpracování a obsahu výrazně
podporuje a posiluje odolnost organismu. V případě naší tablety se snoubí technologie s tím nejlepším z přírody.
Tableta je jedinečná tím, že je takzvaně dvoufázová. Jednotlivé části tablety se tak vstřebávají odděleně. Jedna část
v žaludku a druhá až v tenkém střevě. Tedy právě v těch místech, kde lze jednotlivé části nejlépe využít a dosáhnout tak
maximálního symbiotického vstřebávání.
Doporučená denní dávka je 1 tableta denně, při pravidelném užívání tělo získává vyvážený poměr všech složek
pro vyživení a posílení vašich buněk. Tak podporuje váš imunitní systém a jeho správnou funkci. Tělo pak těží ze všech
bene tů popsaných u jednotlivých složek.

SELEN
Selen je stopový prvek nezbytný pro četné procesy v organismu. Při nízké hladině selenu v těle je porušena
obranyschopnost organismu vůči virům, bakteriím a toxinům.
Pokud máme v organismu viry nebo bakterie, začne se selen v našem organismu spotřebovávat. Jakmile se spotřebuje
a není doplňován, viry a bakterie v našem těle získávají volný přístup k buněčným membránám. Pokud tedy máme v těle
dostatečné množství selenu, množení a mutace viru je výrazně potlačena a náš imunitní systém získává dostatečný čas
a prostor pro eliminaci a vyloučení viru z těla.
Další moment, kdy dochází ke spotřebovávání selenu v našem těle, je detoxikace organismu. Při detoxikačním procesu
selen napomáhá právě k odvádění toxinů z těla. Detoxikace organismu probíhá soustavně a nepřetržitě, bez tohoto
procesu by každý organismus umíral na intoxikaci nežádoucími toxiny.
Selen působí jako antioxidant blokující škodlivé volné radikály, které poškozují DNA a zpomaluje stárnutí buněk. Společně
s vitamíny C a E pomáhá chránit organismus před poškozením buněk volnými radikály.
Selen dále kladně působí na funkci jater, štítné žlázy, srdce a cév, ochranu zraku, mužskou plodnost, zdravý růst a vývoj
plodu.

JÓD
Jód je jedním z nejdůležitějších minerálů pro náš organismus. Bohužel však nedostatkem jódu trpí velká část světové
populace. Při volbě potravinových doplňků s jódem je podstatné vybírat takové, které obsahují přirozené zdroje
s biologicky aktivním jódem.
Je nezbytný pro správnou funkci štítné žlázy a metabolismus živin (cukrů, tuků i bílkovin). Pozitivně ovlivňuje naši
nervovou soustavu, zlepšuje mentální i intelektuální funkce, kvalitu kůže, vlasů, nehtů a zubů, podporuje trávení a má
příznivý vliv na naši sexualitu a plodnost.
Dostatek jódu je důležitý zejména pro těhotné a kojící ženy, protože má příznivý vliv na vývoj plodu.
Společně se selenem a ostatními vitamíny a látkami pomáhá chránit a čistit buňky. Díky dokonalé technologii tablety je mu
umožněno plnit svoji funkci přesně tam, kde má.

VITAMÍN E
antioxidant
zdravá pokožka a vlasy
celkové zdraví organismu
přezdívaný „vitamín plodnosti“
pomáhá organismu využít selen
zvýšení detoxikační schopnosti jater
obnova a růst svalové hmoty a dalších tkání

VITAMÍN B6
regulace krevního cukru
snížení únavy a vyčerpání
regulace hormonální aktivity
regulace stavů úzkosti, úleva od depresí
prevence srdečních onemocnění a jiných cévních
poruch
tvorba červených krvinek, pomoc při tvorbě bílkovin
v buňkách

VITAMÍN B1
podpora funkce srdce, ledvin, nervového a trávicího
systému
podíl na energetickém metabolismu – přeměna
sacharidů z potravy v energii
VITAMÍN B2
zdravé oči
podpora plodnosti
zachování a hojení tkání
tvorba imunitních buněk
snížení únavy a vyčerpání
dobrý stav kůže, vlasů a nehtů
správná funkce srdce, jater, mozku a nervové soustavy
společně se železem se účastní tvorby červených
krvinek
důležitý pro vstřebání a účinky kyseliny listové,
vitaminů B6, C a A

ZINEK
hojení ran a kůže
zdravé a krásné nehty
odolnost vůči infekcím
plodnost u mužů, zdravá prostata
správné fungování imunitního systému
správný vývoj a funkce pohlavních orgánů
ŽELEZO
termoregulace
růst a vývoj dětí
podpora životaschopnosti
obranyschopnost organismu
součást hemoglobinu v červených krvinkách, které
zajišťují přenos kyslíku z plic do ostatních tkání

VITAMÍN C
hojení ran
silný antioxidant
obranyschopnost
ochrana před nemocemi srdce
stabilizace mozkové funkce a psychiky
tvorba a ochrana tkání – kosti, kůže, cévy
podpora tvorby pohlavních hormonů ve vaječnících
podpora vstřebávání železa a účinnosti kyseliny
listové
pomoc při virových, bakteriálních a infekčních
onemocněních
VITAMÍN A
dobrý zrak
normální reprodukce, růst a vývoj organismu
dobrý stav kožních buněk a buněk všech sliznic
obranyschopnost před nachlazením a jinými
infekcemi

KYSELINA LISTOVÁ
krvetvorba
správný růst a vývoj plodu
podpora činnosti nervového systému
snížení rizika onemocnění srdce, cévních
a mozkových příhod
podíl na růstových a vývojových procesech
v organismu, tvorbě krvinek, hojení ran a tvorbě svalů
HOŘČÍK
zdravé kosti a zuby
zdravý imunitní systém
podpora stabilní srdeční činnosti
normální funkčnost svalů a nervů
jeho vstřebání podporují vitamíny B1, B2 a B6
Více informací o jednotlivých složkách na
www.unicuscommunitas.com.

VÝROBA TABLETY SPADÁ POD NÁSLEDUJÍCÍ PROCESY A CERTIFIKACE:
Certiﬁkace osvědčených výrobních postupů GMP - zajišťuje
integritu procesů zpracování potravin a shodu s předpisy
pro bezpečnost potravin.
Norma HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point
- minimalizuje riziko kontaminace potravin a zvyšuje jejich
bezpečnost.
Certi kace IFS FOOD International Food Standard - týká se
bezpečnosti výrobků, dodržování legislativních požadavků
a systému managementu kvality.

MEDICINA
ALTERNATIVA

Produkt lze zakoupit pouze na našem e-shopu www.unicuscommunitas.com, kde naleznete i podrobnější informace.
Dále nás můžete sledovat na sociálních sítích – Facebook, Instragram.
www.facebook.com/unicuscommunitas
www.instagram.com/unicuscommunitas

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se podíleli
na vzniku tablety Formula Veritas BF a této brožury:
Jiří V. Ligotzký, Ph.D.
Ing. Petr Kolbaba
Team UNICUS COMMUNITAS
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