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EGÉSZSÉG INTEGRITÁS  EGYEDISÉG- -
Az értékeknek megfelelően élünk és üzletelünk

EGÉSZSÉG
100%-os felelősséget vállalni az életünkért és egészségünkért. Lelkileg, mentálisan és �zikailag is egészségesnek érezni 
magunkat. Nem hagyni semmit a véletlenre és tudatosan vigyázni az egészségünkre.

INTEGRITÁS
Teljességben élni az egyéni életértékeinkkel és ezáltal teljes embernek lenni. Felajánlani személyes integritásunkat a 
körülöttünk levőknek, hogy kapcsolatba léphessenek a szeretettel összhangban lévő értékekkel, így szebbé és értékesebbé 
tenni a világot.

EGYEDISÉG
Mindannyian egyediek vagyunk. Egyediek, aki �gyelmüket a félelemre vagy a szeretetre összpontosítjuk. Ha a félelemre 
összpontosítunk, elveszítjük egészségünket és integritásunkat. Csak az élhet egészségesen és teljességben és oszthatja meg 
egyediségét a környezetével, aki szeretetben él.

A tablettát 25 éves kutatás és fejlesztés alapján hozta létre prof. Willem J. Serfontein (J.A.R.) vezetésével az étrend-
kiegészítők gyártásában gazdag tapasztalattal rendelkező Frederick Beuzuidenhout (J.A.R.) és Jiří V. Ligotzký (Cseh 
Köztársaság).

Ezeknek az értékeknek megfelelően mutatjuk be Önöknek a Sir Anton's Formula Veritas BF tablettát.

A Formula Veritas BF kiválasztott vitaminok, nyomelemek és ásványi anyagok ki�nomult kombinációja, amelyek 
összességében segítenek a szervezet egyes funkcióinak összehangolásában.



Nem elég a vitaminok és ásványi anyagok táplálék-kiegészítők formájában történő bevitele, hanem azok tökéletes 
felszívódását és szimbiózisban történő működését is biztosítani kell. Éppen ezért tudósaink ötvözték a természet 
bölcsességét a legújabb technológiákkal, és a test sejtfolyamatainak több éves alapkutatása után látrehozták a teljesen 
egyedülálló Formula Veritas BF-et.

Szervezetünk sejtjeinek megfelelő működéséhez sok tényezőre van szükség, amelyek közül a legfontosabb a 
sejthomeosztázis, vagyis az egyensúly. Testünk és immunrendszerünk a legki�nomultabb biokémiai organizmus, de az 
összes nyomelem, ásványi anyag és vitamin kiegyensúlyozott arányára van szüksége.

A homeosztázis a szervezet belső környezetének stabilitása és a testi folyamatok stabilitása, beleértve a különböző 
mechanizmusokat, melyek ezt a stabilitást biztosítják. Annak ellenére, hogy a szervezet folyamatosan változik, belső 
paraméterei (hőmérséklet, vér pH értéke, vérnyomás stb.) viszonylag állandó tartományon belül vannak.

Az emberi test sejtekből áll. Pontosabban körülbelül 35 billió (35 x 10xx )sejtből. A sejtek az élet alapvető építőkövei, és 
tökéletes szimbiózisban kell működniük, függetlenül attól, hogy mely konkrét funkcióért felelnek.

A mérhetetlen jólét világában élünk, ahol a lakosság várható élettartama jelentősen hosszabb. E pozitív tény ellenére a 
tudományos és szakmai tanulmányok egyértelműen azt mutatják, hogy aggasztóan romlik a táplálkozás és a sejtfunkciók 
támogatása. Ezeket a szerencsétlen paramétereket olyan tényezők befolyásolják, mint az ipari élelmiszer-előállítás, a 
kiterjedt, vegyileg ellenőrzött mezőgazdaság, a talaj kimerülése, ebből kifolyólag a nyomelemek, ásványi anyagok és 
vitaminok közvetlen hiánya a növényekben. A növények minősége és vitalitása döntően befolyásolja az ember 
egészségét és immunitását.



IMMUNRENDSZER ERŐSÍTÉSE
SZERVEZET GYORSABB REGENERÁLÓDÁSA

JOBB FIZIKAI AKTIVITÁS
KIEGYENSÚLYOZOTTABB ÉRZELMI 
STABILITÁS

SZERVEZET ELLENÁLLÁSA
JOBB ALVÁS

JÓ FELSZÍVÓDÁS

KÉTFÁZISÚ OLDÓDÁS

25 ÉVES KUTATÁS A DÉL-AFRIKAI 
KÖZTÁRSASÁGBAN

 EGYÉRTELMŰ VÁLLALTI ÉRTÉKEK

GYÁRTÁS A CSEK 
KÖZTÁRSASÁGBAN



Ezt a terméket cégünk értékeivel összhangban hoztuk létre, hogy segítsen Önnek a jó egészséghez , hosszú, boldog és 
teljes élethez vezető úton.

 Az ajánlott napi adag 1 tabletta. Rendszeres használat esetén a test kiegyensúlyozott arányban részesül  az összes 
összetevőből, hogy táplálja és erősítse sejtjeit. Így támogatja az immunrendszert és annak megfelelő működését. A test 
pedig gazdagodik az egyes komponenseknél leírt összes előnnyel.

  egy étrend-kiegészítő, amely egyedülálló gyártási technológiájának, feldolgozásának és FORMULA VERITAS BF
tartalmának köszönhetően jelentősen támogatja és erősíti a szervezet ellenállását. Tablettánkban a technológia a 
természet legjobbjaival ötvöződik.

 A tabletta azáltal egyedülálló, hogy úgynevezett kétfázisú. A tabletta egyes részei külön szívódnak fel. Egy része a 
gyomorban, a másik pedig csak a vékonybélben. Vagyis azokon a helyeken, ahol az egyes részeket a legjobban fel lehet 
használni, és ezáltal maximális szimbiotikus felszívódás érhető el.



 Ha vírusok vagy baktériumok vannak a testünkben, akkor a bennünk levő szelén elkezd felhasználódni. Miután 
felhasználódott és nincs pótolva, a testünkben lévő vírusok és baktériumok szabad hozzáférést kapnak a 
sejtmembránokhoz. Ezért, ha elegendő mennyiségű szelén van a szervezetünkben, a vírus szaporodása és mutációja 
jelentősen csökken, immunrendszerünk elegendő időt és teret nyer a vírus kiszorításához és eltávolításához a 
szervezetből.

A szelén egy nyomelem, amely a test számos folyamatához szükséges. Alacsony szeléntartalom esetén a szervezet 
vírusokkal, baktériumokkal és méreganyagokkal szembeni védekezőképessége romlik.

Egy másik pillanat, amikor szervezetünk szelént használ fel, a test méregtelenítése. A méregtelenítési folyamat során a 
szelén elősegíti a méreganyagok eltávolítását a szervezetből. A test méregtelenítése rendszeresen és folyamatosan zajlik, e 
folyamat nélkül minden szervezet a nem kívánt méreganyagoktól való mérgezésben halna meg.

A szelén antioxidánsként blokkolja a káros szabad gyököket, amelyek károsítják a DNS-t és lassítják a sejtek öregedését. A C 
és E vitaminokkal együtt segít megvédeni a testet a szabad gyökök által okozott sejtkárosodástól.

 A szelén továbbá pozitív hatással van a máj, a pajzsmirigy, a szív és az erek működésére, a látásra, a fér�ak termékenységére, 
a magzat egészséges növekedésére és fejlődésére.

SZELÉN



 Elengedhetetlen a pajzsmirigy megfelelő működéséhez és a tápanyagok (cukrok, zsírok és fehérjék) anyagcseréjéhez. 
Pozitívan hat idegrendszerünkre, javítja a mentális és értelmi funkciókat, a bőr, a haj, a körmök és a fogak minőségét, 
elősegíti az emésztést és jótékony hatással van szexualitásunkra és termékenységünkre.

 Az elegendő jód különösen fontos a terhes és szoptató nők számára, mert jótékony hatással van a magzat fejlődésére.

 A szelénnel és más vitaminokkal és anyagokkal együtt segít megvédeni és megtisztítani a sejteket. A tabletta tökéletes 
technológiájának köszönhetően lehetővé teszi, hogy funkcióját pontosan ott fejtse ki, ahol kell.

 A jód az egyik legfontosabb ásványi anyag testünk számára. Sajnos azonban a világ népességének nagy része jódhiányban 
szenved. A jódot tartalmazó étrend-kiegészítők kiválasztásakor elengedhetetlen olyat választani, amely természetes 
forrást tartalmaz biológiailag aktív jóddal. 

JÓD



általános egészségi állapot
egészséges hajbőr

a máj méregtelenítő képességének növelése

antioxidáns

becenevén "termékenységi vitamin”
segít a testnek a szelén felhasználásában

az izomtömeg és más szövetek megújulása és 
növekedése

E  VITAMIN

B1  VITAMIN

a szív, a vesék, az idegrendszer és az emésztőrendszer 
működésének támogatása
hozzájárulás az energia-anyagcseréhez - az 
élelmiszerből származó szénhidrátok energiává 
alakítása

B2  VITAMIN

a vassal együtt részt vesz a vörösvérsejtek 
termelésében

a szív, a máj, az agy és az idegrendszer megfelelő 
működése

fontos a folsav, a B6, C és A vitaminok felszívódása és 
hatása szempontjából

bőr, haj és körmök jó állapota

egészséges szemek
termékenység fokozása
szövetek megőrzése és gyógyítása
immunsejtek képződése
fáradtság és kimerültség csökkentése

B6  VITAMIN

fáradtság és kimerültség csökkentése
vércukorszint szabályozása

szorongás szabályozása, depresszió enyhítése
szívbetegségek és más érrendszeri rendellenességek 
megelőzése
vörösvértest-termelés, segítség a sejtekben való 
fehérjetermelésben

hormonális aktivitás szabályozása

CINK

egészséges és szép körmök
a seb és a bőr gyógyulása

fertőzésekkel szembeni ellenállás

az immunrendszer megfelelő működése
fér�ak termékenysége, egészséges prosztata

a nemi szervek megfelelő fejlődése és működése

VAS

gyermekek növekedése és fejlődése
hőszabályozás

az életképesség támogatása

a hemoglobin részeként jelen van a vörösvértestekben, 
amelyek biztosítják az oxigén szállítását a tüdőből más 
szövetekbe

a szervezet védekező képessége



felszívódását a B1, B2 és B6 vitaminok segítik

a stabil szívműködés támogatása

egészséges csontok és fogak
egészséges immunrendszer

normális izom- és idegműködés

MAGNÉZIUM

 C  VITAMIN

erős antioxidáns

a nemi hormonok termelésének elősegítése a 
petefészkekben

az agyműködés és a psziché stabilizálása
szövetek - csontok, bőr, erek - létrehozása és védelme

seb gyógyulása

védekező képesség

segít vírusos, bakteriális és fertőző betegségek esetén

védelem a szívbetegségek ellen

a vas felszívódásának és a folsav hatékonyságának 
támogatása

FOLSAV

hozzájárulás a test növekedési és fejlődési 
folyamataihoz, a vérsejtképződéshez, a 
sebgyógyuláshoz és az izomképződéshez

vérképzés
a magzat megfelelő növekedése és fejlődése
az idegrendszeri tevékenység támogatása
a szív-, ér- és agyér betegségek kockázatának 
csökkentése

a bőrsejtek és a nyálkahártya összes sejtjeinek jó 
állapota

normális szaporodás, a szervezet növekedése és 
fejlődése

védekezés megfázás és mások fertőzések ellen

jó látás

A  VITAMIN

További információk az egyes összetevőkről 
www.unicuscommunitas.com. 



A TABLETTA ELŐÁLLÍTÁSÁT AZ ALÁBBI FOLYAMATOK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK SZABÁLYOZZÁK:

GMP igazolt gyártási folyamatainak tanúsítása - biztosítja az 
élelmiszer-feldolgozási folyamatok integritását és az 
élelmiszer-biztonsági előírások betartását.

HACCP szabvány - Hazard Analysis Critical Control Point - 
minimalizálja az élelmiszer-szennyeződés kockázatát és 
növeli azok biztonságát.

IFS FOOD International Food Standard tanúsítvány  - a 
termékbiztonságra, a jogszabályi előírások betartására és a 
minőségirányítási rendszerre vonatkozik.

MEDICINA 
ALTERNATIVA
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A terméket csak a  e-shopon lehet megvásárolni, ahol részletesebb információkat is talál róla.  www.unicuscommunitas.com
A közösségi hálókon is követhet minket - Facebook, Instragram.

Ing. Petr Kolbaba
Team UNICUS COMMUNITAS

Jiří V. Ligotzký, Ph.D.

Végezetül szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, 
aki részt vett a Formula Veritas BF tabletta és e brosúra 
elkészítésében:

www.facebook.com/unicuscommunitas 

www.instagram.com/unicuscommunitas



www.unicuscommunitas.com
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