
CA-REgener 
Schválená zdravotní tvrzení dle platných nařízení EU: 
 

Heřmánek – extrakt z květu 

Normální funkce dýchacího systému 
Uvolnění dýchacích cest s rýmou 
Normální stav pokožky 
Antioxidant 
Normální trávení 
Přirozená obranyschopnost - imunitní systém 
Kognitivní a duševní zdraví 
Pozitivní nálada - relaxace - spánek 

Chaga (sibiřský - Rezavec šikmý) 
 

Kurkuma extrakt 

Kontrola zánětlivých reakcí  
Chuť k jídlu   
Normální trávení 
Normální stav kloubů a kostí 
Normální činnost jater ,  jaterní lipidy  
Normální činnost kardiovaskulárního systému - krevní oběh  
Imunitní systém , antioxidant 
Normální činnost nervové soustavy  
Normální funkce dýchacího systému   
Normální stav pokožky 

Reishi extrakt (Lesklokorka lesklá) 
Přirozená obranyschopnost - imunitní systém 
Normální funkce oběhové soustavy 
Normální hladina cholesterolu v krvi 

Piperin  

Antioxidant       
Normální trávení - tělesná hmotnost      
Pohlavní systém u žen oběh v jemných krevních cévách a kapilárách   
Zdraví jater oběh v jemných krevních cévách a kapilárách     
Normální činnost nervové soustavy       
Normální funkce dýchacího systému     
Normální stav pokožky oběh v jemných krevních cévách a kapilárách 
Normální činnost cévní soustavy   
Povzbuzení                                                                                                             

Vitamín C 

Přispívá k udržení normální funkce imunitního systému  
Přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních cév 
Přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí 
Přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci chrupavek 
Přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci dásní 
Přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kůže 
Přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci zubů 
Přispívá k normálnímu energetickému metabolismu 
Přispívá k normální činnosti nervové soustavy 
Přispívá k normální psychické činnosti 
Přispívá k normální funkci imunitního systému 
Přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem 
Přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání 
Přispívá k regeneraci redukované formy vitaminu E 
Zvyšuje vstřebávání železa 

Ženšen červený korejský 

Antioxidant                                                                                                                 
Přirozená obranyschopnost - imunitní systém                                                          
Fyzický výkon a stav - kyselina mléčná  
Únava, slabost - vyčerpání, stres    
Odolnost, Vitalita, Bdělost    
Sexuální zdraví, Erekce          
Kognitivní funkce a duševní výkonnost, koncentrace, koordinace, Paměť  
Krevní oběh, Krevní tlak        
Normální hladina glukózy v krvi 

 


