
Zwiększa odporność 
Oczyszczając organizm, który odciążony z toksyn 

i zbędnych produktów przemiany materii, skuteczniej 
broni się przed atakami wirusów, bakterii czy alergenów.

Optymalnie wykorzystuje właściwości  
zawartych składników

Dzięki działaniu synergicznemu, czyli unikatowej  
recepturze, łączącej odpowiednie składniki  

w proporcjach, które optymalizują swoje działanie.

Wspomaga kondycję psychiczną
Wspierając dotlenienie komórek mózgowych, usprawnia 

koncentrację, uspokaja i pomaga minimalizować  
odczuwalny stres. 

Wspiera prawidłową pracę serca 
Korzystnie wpływając na regulację ciśnienia krwi, 

prawidłowe ukrwienie naczyń włosowatych i obniżenie 
poziomu cholesterolu.

Przywraca naturalną równowagę 
Uzupełniając niedobory substancji odżywczych,  

wspiera równowagę biochemiczną, rozwój komórkowy 
oraz procesy regeneracji wszystkich tkanek.

Stanowi doskonałą, zdrowotną 
profilaktykę

Wzmacniając organizm, pomaga zapobiegać objawom 
wielu groźnych chorób, m.in. cukrzycy, alergii, chorobom 

mięśni i stawów oraz wielu innym.

Wzmacnia ciało
Oczyszczając i odżywiając tkanki, wywiera dobroczynny 

wpływ na pracę układów organizmu, co pomaga  
zwiększyć jego ogólną kondycję fizyczną.

Alveo
Oczyszcza ciało od środka

ZIOŁOWY BESTSELLER!
Już ponad 6.000.000 kupionych Alveo w Polsce 

w okresie 15 lat!



SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAMI

Badania potwierdziły, że występowanie objawów klinicznych 
schorzeń układu oddechowego u dzieci przyjmujących Alveo 

spadło o prawie 2/3. 

Stwierdzone przez badaczy z Wydziału Mikrobiologii i Immunologii Regionalnego Instytutu 
Zdrowia Publicznego w Uściu.

OCENA INSTYTUTU ROŚLIN I PRZETWORÓW 
ZIELARSKICH W POZNANIU

Komponenty pochodzenia roślinnego repre-
zentują różne właściwości, które w pozytywny, 
ukierunkowany sposób wpływają na jedną lub 
więcej funkcji organizmu. (...) Preparat Alveo za-
wiera optymalne, bezpieczne dla zdrowia ilości 
związków roślinnych posiadających zdolność 
przywracania i utrzymania naturalnej równowagi 
organizmu (...).

Wyniki badań przeprowadzonych w 2000 r.

Opis właściwości poszczególnych składników znajdziesz na końcu katalogu.
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Alveo dostarcza organizmowi glikozydów nasercowych, pobudzających pracę mięśnia 
sercowego. Dodatkowo zawartością saponiny z liści i łodyg obniża poziom „złego” cho-
lesterolu. Zwiększa wydzielanie kwasów żółciowych, chroni przed arteriosklerozą i po-
budza regresję miażdżycy.

Jan Sarna, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi

Zdecydowaliśmy się przygotować produkt wysokiej jakości. Natural-
ny, kompleksowy i odpowiednio zrównoważony. Naszym celem było 
wyszukanie i wykorzystanie roślin najwyższej jakości, aby udowod-
nić, że każdy organizm jest zdolny wykorzystać skutecznie substan-
cje, które mu dostarczyliśmy. Myślę, że udało nam się to osiągnąć. 

dr Sohrab Khoshbin

Dlaczego na butelce Alveo widnieje logo PTMS? Ponieważ przeprowadzone badania 
przez Instytut Sportu w Warszawie w 2006 r. oraz 2012 r. posłużyły Polskiem Towarzy-
stwu Medycyny Sportowej na rekomendowanie tego produktu, jako bezpiecznego do 
stosowania przez sportowców oraz osoby o zwiększonej aktywności fizycznej.

dr n. med. Witold Furgał, sekretarz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Zdaniem eksperta…



Co o nim sądzicie?

Stosuję Alveo już od 9 lat i nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Mój 
organizm jest regularnie oczyszczany, dzięki czemu ma większą odporność na 
choroby, alergie i infekcje. Nie pamiętam już, kiedy przechodziłem grypę, nie 
mówiąc o poważniejszych chorobach.

Adam Wawrzyniak, Skierniewice

Dzięki Alveo zdecydowanie poprawił mi się nastrój. Częściej się uśmiecham,  
a stres związany z pracą nie spędza mi już snu z powiek, tak jak było to kiedyś.
        Michalina Stanek, Częstochowa

Już po 4 miesiącach regularnego picia Alveo minęły mi dokuczliwe bóle menstru-
acyjne. Poprawiła mi się kondycja fizyczna, świetnie śpię i wstaję bez problemów.

Justyna Cząstka-Kłapyta, Kraków
 

SYNERGIA ZIÓŁ W ALVEO

Codzienny tryb życia zaburza 
harmonijną pracę organizmu. 
Odpowiednio dobrane zioła  
o indywidualnych właściwościach 
swoim wspólnym działaniem po-
prawiają ogólne funkcjonowanie 
organizmu i przyspieszają jego 
powrót do równowagi. Zioła za-
warte w Alveo w dużej mierze od-
działują na układ pokarmowy, po-
magając usunąć zalegającą masę  
w jelitach, co stanowi wsparcie 
dla tego procesu.



Konsultacje z dr. Bertlikiem
Jeśli chcesz uzyskać informacje dotyczące praktycznego stosowania 
naszych produktów lub:

 ✓ omówić postępy w odchudzaniu,
 ✓ skonsultować problem ze zdrowiem,
 ✓ dobrać dla siebie optymalny rodzaj suplementacji,

 ✓ skonsultować swój wynik analizy pierwiastkowej włosa,  

zarejestruj się na indywidualną wizytę u dr. Jaromira Bertlika. 
Wszelkie niezbędne informacje uzyskasz dzwoniąc lub pisząc do nas: 

tel.: 662–247–100
e-mail: konsultacje.eci@gmail.com 
rejestracja czynna: pn-pt w godz. od 9 do 16
miejsce wizyt: Katowice, Cieszyn.

Dowiedz się więcej:

Akuna Polska Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 11, 40-387 Katowice, tel./fax: +48 32 608 55 32, e-mail: biuro@akuna.pl, www.akuna.net.
Katalog produktów ver.3.10.14W

 > AkuWM Zielona Herbata
 > AkuWM Koktajl Błonnikowy
 > AkuWM Zdrowe Śniadanie
 > AkuWM Zdrowa Przekąska
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