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Ostrzeżenia dla suplementów diety, o ile nie wskazano inaczej:
n Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat. n Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. n Nie należy
przekraczać zalecanej dziennej dawki. n Nie jest substytutem zrównoważonej i zróżnicowanej diety oraz
zdrowego stylu życia. n Przechowywać w suchym miejscu do 25 °C. n Chronić przed światłem słonecznym.
n Kapsułkę należy spożyć zaraz po wyjęciu z opakowania. n Ewentualna zmiana koloru nie wpływa na jakość
produktu. n Nie należy stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Informacje o firmie TEREZIA

więcej niż

O spółce TEREZIA COMPANY
Nasza firma rodzinna TEREZIA COMPANY jest czeską firmą, ktora już ponad 25 lat
zajmuje się rozwojem, produkcją i dystrybucją produktow własnych ku zadowoleniu
klientow.
Nasze portfolio obejmuje produkty z kategorii:
 suplementy diety z grzybów mających korzystny wpływ na zdrowie
 suplementy diety z roślin wspomagających
odpornośc organizmu
 kosmetyki naturalne dla Twojej skóry
 naturalne przyprawy warzywne VEGI
 zdrowej żywności

diety z grzybów i roślin działających pozytywnie
na zdrowie.
Wszystkie dostępne surowce wykorzystywane w
procesie produkcji pochodzą wyłącznie z naszego kraju oraz państw Unii Europejskiej. Produkty
są wytwarzane na terytorium Republiki Czeskiej.
Jakość surowców, przebieg procesu produkcyjnego oraz gotowe produkty są poddawane kontrolom według obowiązujących norm prawnych.

Naszą podstawową filozofią jest dostarczanie
produktów w jak najbardziej naturalnej i najczystszej postaci. Dlatego nie dodajemy do nich
substancji dodatkowych i domieszek, które nie
przynoszą ludzkiemu organizmowi żadnych korzyści. Wierzymy, że zasługujesz na produkty wysokiej jakości wytworzone z naturalnych źródeł,
które mają skuteczny wpływ na Twoje zdrowie i
spokój psychiczny. Takie są właśnie suplementy

TEREZIA COMPANY jest obecnie ukierunkowana
na rozwój, produkcję i dystrybucję 100% naturalnych przypraw warzywnych VEGI, w których
nie stosuje się substancji konserwujących, barwników chemicznych, glutaminianu sodu, substancji dodatkowych i domieszek. Zapoznaj się
z bogatą ofertą naszych produktów i przekonaj
się sam o ich korzystnym oddziaływaniu na organizm.
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Produkcja i procesy technologiczne
Kontrola trójfazowa procesu produkcyjnego:

 kontrola trójfazowa wszystkich surowców
 kontrola poszczególnych procesów produkcyjnych
 kontrola wyjściowa gotowych produktów

Wszystkie produkowane przez nas produkty
podlegają procesowi zatwierdzenia przez Państwowy Instytut Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi oraz są zatwierdzane
przez Ministerstwo Zdrowia danego Państwa UE.
Suplementy diety spełniają Wszystkie niezbędne
wymagania legislacyjne, natomiast każda partia
zawiera odpowiednie analizy laboratoryjne. Nasze suplementy diety są produkowane w środowisku pozostającym pod stałą kontrolą Państwowej Inspekcji Rolnej z certyfikatem HACCP.

Wierzymy, że klienci docenią nasze starania
związane z utrzymaniem jakości, dokładności i
czystości produkcji naszych produktów.
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Dlaczego wykorzystujemy
zawsze całe grzyby, a nie ekstrakty?
Nasza społka TEREZIA COMPANY nie wykorzystuje ekstaktow, ponieważ przetwarzane przez nas grzyby zawierają naturalnie cały szereg substancji aktywnych w ilości
optymalnej dla organizmu ludzkiego.
Ekstrakty otrzymuje się z niektórych grzybow w
celu uzyskania konkretnej substancji aktywnej,
ale tym samym dochodzi do wyeliminowania
pozostałych substancji naturalnie zawartych w
grzybach. Na przykład boczniak ostrygowaty
jest bogatym źrodłem betaglukanow, statyn,
błonnika, substancji mineralnych i witamin. Jeżeli wyodrębniony zostaje wyłącznie glukan,
dochodzi do utraty pozostałych substancji, które
biorą udział w symbiozie i są znacznie korzystniejsze od jednej substancji uzyskanej w procesie ekstrakcji. Nasza Spółka wykorzystuje zjawisko symbiozy.

Kolejnym przykładem jest najbardziej znana witamina C stosowana w dzisiejszych czasach w najróżniejszych postaciach. Jaka jest jej skuteczność,
jeżeli uzyskiwana jest w sposob syntetyczny i jest
wyłącznie jedyną substancją czynną? Roślina
o nazwie rokitnik zwyczajny zawiera w swoich
owocach na przykład bardzo dużą ilość witaminy C, ale nie tylko. Rokitnik posiada rownież witaminy A, B, D, E, F, K, flawonoidy oraz witaminę
P. Witamina P zapobiega rozkładowi witaminy C,
wspomaga jej działanie oraz ma korzystny wpływ
na naczynia krwionośne.
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Wskazujemy trend
Nasza społka TEREZIA COMPANY jako pierwsza wprowadziła w latach 90-tych zupełnie
nowe naturalne przyprawy warzywne nie zawierające substancji chemicznych, zwłaszcza glutaminianu sodu. Przyprawy te są wyjątkowe nie tylko ze względu na swój naturalny skład, ale również wysoką zawartość warzyw, które nadają potrawom naturalny
aromat i smak. Produkty szybko zyskały uznanie wśrod rodzin z małymi dziećmi oraz
wszystkich, którzy interesują się zdrową żywnością nie zawierającą substancji chemicznych.
Nasza spółka TEREZIA COMPANY jako pierwszy producent wprowadziła na rynek zupełnie nowy oryginalny produkt, którym jest
Boczniak ostrygowaty w kapsułkach, jako suplement diety. Jest to w 100% czysty i naturalny
produkt bez dodatkow chemicznych. Produkt
ten stał się w aptekach tak bardzo popularny
wśrod klientow, że w krótkim czasie oferta aptek
powiększyła się o produkty innych producentow. Nasze produkty odznaczają się przede
wszystkim czystością przetwarzania, certyfikowaną produkcją i tym najważniejszym
elementem – znajomością pochodzenia surowców. Wszystkie surowce zawarte w naszych
produktach pochodzą z UE i posiadają certyfikaty, nie są to więc substancje importowane z
państw trzecich o niewiadomym pochodzeniu.

Nasza Spółka TEREZIA COMPANY wprowadziła również jako pierwsza na rynek produkt
TEREZIA APRICARC zawierający amigdalinę
znaną na świecie także pod nazwą letril oraz
produkt DIANKI w formie żelków multiwitaminowych o wyjątkowym owocowym smaku
powstały na skutek przetworzenia rokitnika
zwyczajnego.

Nasza filozofia

Nasza filozofia opiera się na wprowadzaniu na
rynek produktów naturalnych z naturalną zawartością substancji roślinnych. Staramy się nie
kopiować wyrobow konkurencji i wprowadzać
na rynek całkowicie nowe i oryginalne produkty.
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Uprawa boczniaka ostrygowatego
Hodowla boczniakow rozpoczyna się w laboratorium mikrobiologicznym. Podstawowym
surowcem wykorzystywanym do uprawy
grzybów jest ziarno zboż. Ziarno zostaje dokładnie oczyszczone, ugotowane, po opłukaniu zimną wodą zmieszane z wapniem i
umieszczone w odpowiednich opakowaniach posiadających korek mikrobiologiczny
oraz poddane sterylizacji. Po ostudzeniu ziarno szczepi się grzybnią boczniaka w środowisku sterylnym. Okres wzrostu mycelium trwa
2 tygodnie.
Substrat przygotowuje się z materiału bardzo
dobrej jakości, który zostaje poddany wyparzaniu w komorze do parowania i nagrzewany w
wysokiej warstwie do temperatury, w której ulegają zniszczeniu wszystkie choroby i szkodniki.
Po zakończeniu tego procesu wystudzony substrat obsadza się grzybnią ziarnistą, umieszcza w
workach foliowych i przewozi do hodowli.
W trakcie hodowli grzybnia boczniakow przerasta substratem i po 21–25 dniach z otworów
w workach zaczynają wyrastać młode owocniki
boczniaków. W tym okresie hodowli należy wytworzyć odpowiedni mikroklimat poprzez regulację temperatury i wilgotności powietrza. Podczas rozwoju owocników boczniak wymaga się
również odpowiedniego oświetlenia. Pełny cykl
hodowlany trwa 70–80 dni.

Zebrane owocniki są poddawane suszeniu niskotemperaturowemu w temp. do 40 °C lub liofilizacji w taki sposób, aby w wysuszonych owocniach
zostały zachowane wszystkie substancje czynne.

Liofilizacja

Najlepszą metodą suszenia jest liofilizacja, czyli
suszenie mrozem, podczas którego nie dochodzi
do usunięcia wody przez odparowanie, ale w formie sublimacji lodu (tzn. bezpośredniego przejścia wody z lodu w stan gazowy z pominięciem
topnienia lodu) z produktu. Dzięki odpowiedniemu zmrożeniu produkt zostaje wprowadzony w
stan stały zachowując przy tym pierwotną strukturę, kolor, smak i zapach.
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Wierzę w siłę przyrody i swoje pomysły
Pragniemy przedstawić Państwu Panią inż. Terezię Svatovą,
która jest założycielką Spółki TEREZIA COMPANY. Spółka zajmuje się produkcją wysokiej jakości suplementów diety z
naturalnych źrodeł przeznaczonych dla wszystkich pokoleń
– dzieci, rodzicow i osób starszych.
"Największym priorytetem naszej firmy jest wysoka jakość produktów z naturalnych składników oraz zadowolenie klienta. Wykorzystujemy wyłącznie
najlepsze surowce pochodzące od sprawdzonych dostawców. Już tysiące rodzin w Czechach, na Słowacji i za granicą doceniły czystość produktów i naszą uczciwą pracę. Produkty stosowane są zarówno przez najmłodszych,jak i
najstarszych członków rodzin.
Ing. Terézia Svátová
Założycielka
Szanowni Klienci,
niniejszym chciałabym podziękować za długoletnie
zaufanie i zainteresowanie naszymi produktami, które
produkujemy dla Państwa już od 25 lat. Celem Spółki
jest produkcja naturalnych produktów zawierających
wyłącznie substancje mające pozytywny wpływ na
zdrowie, które przeznaczone są dla wszystkich pokoleń: dzieci, rodziców i osób starszych, osób na diecie
bezglutenowej oraz cierpiących na różne alergie, matek karmiących piersią, czyli w skrócie produktów poprawiających zdrowie i jakość życia.
TEREZIA COMPANY jest czeską Spółką rodzinną, dzięki czemu możemy elastycznie i szybko reagować na
zmiany rynku, nieustannie kontrolować źródła surowców wstępnych, procesy produkcyjne oraz być bliżej
klienta. Jesteśmy jednym z najbardziej docenianych
producentów suplementów diety z grzybów i roślin.
Posiadamy własny dział rozwoju nowych produktów.
Ciągle poszukujemy, badamy i analizujemy nowe
rośliny oraz grzyby, sprawdzamy ich działanie i wprowadzamy jako nowość na rynek czeski i słowacki. Jako
jedyni na rynku znamy dokładne pochodzenie i rodzaje
odmian roślin oraz poszczególne gatunki stosowanego przez nas boczniaka.

Posiadamy stałych i długoletnich dostawców oraz
gwarantujemy 100 % czystości surowców. Nasz boczniak ma doskonałą wartość biologiczną i zawiera
znaczącą ilość glukanów oraz błonnika. Nasza filozofia opiera się na nieustannym dostarczaniu Państwu
nowych preparatów, odkrywaniu starych receptur naszych babć oraz rozwijaniu dawnych tradycji wykorzystujących grzyby i rośliny mające zbawienny wpływ na
zdrowie ludzi.
Naszym celem jest również edukacja klientów: wspieramy autorów wydających publikacje książkowe,
organizujemy wykłady w ramach specjalistycznych
konferencji z udziałem czołowych czeskich, słowackich
i zagranicznych specjalistów, również w zakresie mykologii. Znacząco wspieramy trend powrotu do przyrody. Ludzie chcą się czuć bezpiecznie i posiadać jasne
informacje o składzie stosowanych preparatów. Nasi
klienci są bardzo wymagający, dzięki czemu staramy
się nieustannie rozwijać i być coraz lepsi. Dla osób,
które zastanawiają się nad wypróbowaniem naszych
produktów, mam natomiast małą wskazówkę – proszę
zwrócić uwagę na wysokiej jakości skład, chodzi przecież o Państwa zdrowie, które macie tylko jedno. Życzę
Państwu dużo zdrowia, witalności i szczęścia rodzinnego!

Życzę Państwu dużo zdrowia, witalności i szczęścia rodzinnego!
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Grzyby korzystne dla zdrowia
ODPORNOŚĆ – WITALNOŚĆ

BOCZNIAK OSTRYGOWATY

ŁY GRZ

YB

CA

z olejem z rokitnikowym 100%

Suplement diety

Boczniak ostrygowaty
 z wykorzystaniem wszystkich
substancji aktywnych całego
boczniaka
 z deklarowaną zawartością
betaglukanow i błonnika
 z kontrolowanych hodowli w RC
i UE
 bez domieszek i środkow
konserwujących
 Nadaje się dla celiaków, kobiet w ciąży

Rokitnik zwyczajny
 wspiera naturalne mechanizmy obronne
organizmu
 wspiera metabolizm
 wspiera czynność serca
 zmniejsza zmęczenie
 wpływa na prawidłowe funkcjonowanie
układu trawiennego
 utrzymuje zdrową skórę
 wspiera prawidłowe funkcjonowanie błony
śluzowej oczu i ust

Substancje aktywne
w oleju rokitnikowym

Substancje aktywne
w boczniaku ostrygowatym

• aminokwasy

• polisacharydy (betaglukany,
chityna, chitozan)

• flawonoidy
• karotenoidy (prowitamina A)
• k wasy OMEGA 3, 6, 7 a 9
• pektyna
• taniny
• witamina E, K i P

• lowastatyna
• k wasy tłuszczowe
• proteiny
• sterole (ergosterol)
• pierwiastki śladowe (chrom,
miedź, żelazo, jod, selen i cynk)
• witamina B, D, C, K

Składniki: 1 kapsułka zawiera 300 mg mieszanki
100 % proszku błonnika ostrygowatego i 100 % oleju
rokitnikowego bez domieszek z zawartością 118,2 mg
β-glukanów ± 3,75 mg. Otoczka kapsułki: żelatyna.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułka 2×
dziennie przed jedzeniem. Kapsułkę należy połknąć
całą i popić wodą albo rozdzielić i zawartość wsypać do
jedzenia lub wody. Można stosować długookresowo.
Opakowanie: 60 kapsułek.

• błonnik grzybowy
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Rośliny korzystne dla zdrowia
SERCE – TRAWIENIE – SKÓRA

100% OLEJ ROKITNIKOWY
dla zdrowego serca i wsparcia odporności

60 TABLETEK
(do użytku wewnętrznego)

Suplement diety

Rokitnik zwyczajny
 wspomaga naturalną odporność organizmu
 wspomaga metabolizm
 wspomaga pracę serca
 pomaga zmniejszać zmęczenie
 poprawia pracę układu trawiennego
 utrzymuje zdrową skórę
 wspiera funkcję błony śluzowej oczu i ust
 Nadaje się dla celiaków, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią
Substancje aktywne w oleju rokitnikowym
• flawonoidy
• karotenoidy (prowitamina A)
• k wasy OMEGA 3, 6, 7 a 9
• witamina E, K i P
• triterpeny

Składniki:
TABLETKI: 1 miękka tabletka żelatynowa (żelatyna, glicerol, sorbitol, woda
oczyszczona) zawiera 250 mg 100 % oleju rokitnikowego bez domieszek.
Zalecana dzienna porcja do spożycia:
TABLETKI: 1 tabletka 2× dziennie przed jedzeniem. Można stosować długookresowo.
Opakowanie: 60 tabletek.
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Rośliny korzystne dla zdrowia
HEMOPOEZA – HEMOGLOBINA

HEMO PLUS kwas foliowy
+ witamina C + żelazo z cukrem gronowym

Suplement diety

Witamina B2
 wspiera prawidłowy stan czerwonych
krwinek
 wspiera metabolizm żelaza
Witamina B6
 wspomaga prawidłową produkcję czerwonych krwinek
Witamina B9
 wspomaga prawidłową produkcję krwi
Witamina B12
 wspomaga prawidłowe funkcjonowanie

układu nerwowego
 oddziałuje korzystnie na stan psychiczny
 zmniejsza stopień zmęczenia oraz
wyczerpania
 wspomaga normalną pracę układu
immunologicznego
Żelazo
 wspomaga poprawne tworzenie
czerwonych krwinek i hemoglobiny
 wspomaga transport tlenu

N
 adaje się dla celiaków, kobiet w ciąży iI karmiących piersią, dla dawrców krwi oraz przy stosowaniu antykoncepcji
Substancje aktywne
• flawonoidy
• k wasy organiczne
• pektyna
• resveratrol
• taniny
• witaminy B2, B6, B9, B12, C
• żelazo
• triterpeny

Składniki: 1 kapsułka zawiera 250 mg mieszanki HEMO PLUS + witaminę C + kwas foliowy [proszek suszonej winorośli właściwej (Vitis vinifera), proszek suszonego owocu
jeżyny bezkolcowej (Rubus fruticosus), proszek szuszonego grzyba boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus), proszek suszonego owocu rokitnika zwyczajnego (Hippophae
rhamnoides), suszony burak czerwony, witamina C (kwas askorbinowy), Fe – żelazo (Fumaran żeleza), witamina B2 (Riboflavin), witamina B6 (Pyridoxin hydrochlorid), witamina B9
– kwas foliowy (Acidum folicum), witamina B12 (Cyanocobalamin)] Otoczka kapsułki:
żelatyna.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułka 2x dziennie przed jedzeniem. Kapsułkę należy połknąć całą i popić wodą albo rozdzielić i zawartość wsypać do jedzenia lub
wody. Można stosować długookresowo.
Opakowanie: 60 kapsułek.
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Rośliny korzystne dla zdrowia
AMIGDALINA/LETRIL

TEREZIA APRICARC z olejem morelowym
cztery skuteczne składniki na wzmocnienie odporności

Suplement diety

 Jądra pestek moreli: źródło amigdaliny/letrilu
 Boczniak ostrygowaty: wysoka zawartość betaglukanów i błonnika
 Reishi: wpomaga naturalną odporność organizmu
 Rokitnik zwyczajny: najbardziej naturalne źródło witaminy C, wspomaga
naturalną odporność organizmu, wspiera pracę serca

 Nadaje się dla celiaków  Nie nadaje się dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią
Substancje aktywne
• letril/amigdalin
• enzymy
• fenole
• chityna
• lektyny
• polisacharydy (betaglukany)
• proteiny
• sterole
• triterpeny

Składniki: 1 kapsułka zawiera 400 mg mieszanki TEREZIA APRICARC (proszek z jądra pestek moreli, proszek suszonego owocu rokitnika zwyczajnego, proszek liofilizowanego grzyba reishi, proszek boczniaka ostrygowatego i oleju z jąder pestek moreli bez domieszek). Otoczka kapsułki: żelatyna.
Zawartość substancji aktywnych w dziennej dawce 4 kapsułek mieszanki
TEREZIA APRICARC 1 600 mg w tym jądra pestek moreli 640 mg i betaglukan 275,52 mg.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1-2 kapsułki 2x dziennie przed jedzeniem. Kapsułkę należy połknąć całą i popić wodą albo rozdzielić i zawartość
wsypać do jedzenia lub wody. Można stosować długookresowo.
Opakowanie: 60 kapsułek.
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Dla dzieci i dorosłych

DIANKI żelki multiwitaminowe
z rokitnikiem o wyjątkowym smaku

Suplement diety

Zastosowanie:
 wspomaganie odporności organizmu
 uzupełnienie witamin
 zmniejszenie zmęczenia i osłabienia
 prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego
 utrzymuje zdrową skórę

Substancje aktywne
• suszony sok rokitnikowy
• witamina C
• witamina E
• k was pantotenowy
• witamina B6
• witamina B2 (ryboflawina)
• witamina B1 (tiamina)
• kwas foliowy
• witamina H (biotyna)

WITAMINA

Składniki: syrop glukozowy, cukier, woda pitna, żelatyna (wieprzowina), mieszanina koncentratów soków owocowych i przecierów [koncentraty z winogron, pomarańczy, jabłka, mandarynki, grejpfruta, marakui (passion fruit) i cytryny; przecier: z
brzoskwini, mango, nektarynki, banany, gujawy], suszony sok rokitnikowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitol (część
syropu z glukozy), aromat: marakuja, mieszanka glazurująca (olej roślinny, wosk
Carnauba E903) kwas L-askorbinowy, octan DL-a-tokoferylu, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy, folacyna,
biotyna, cyjanokobalamina.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 żelka (Dianka) dwa razy dziennie. Przeżuć
i połknąć.
Opakowanie: 60 DIANEK.

• witamina B12
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100% ze źródeł naturalnych
Nie zawiera żadnych domieszek.

Bez glutenu – Gluten free

Produkt nadaje się dla diety bezglutenowej - celiaków.

Dla kobiet w ciąży i karmiących piersią

Nadaje się dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Z wysoką zawartością błonnika
Produkt ma dużą zawartość błonnika.

Bez barwników

Produkt nie zawiera barwników.

Bez konserwantów

Produkt nie zawiera żadnych chemicznych środków konserwujących.

Bez środków słodzących

Produkt nie zawiera środków słodzących.

+ 9 witamin
WITAMINA

Produkt zawiera 9 witamin deklarowanych na produkcie.

+ C witamina

Produkt wzbogacony w witaminę C.

+ Fe

Produkt wzbogacony w żelazo.

KAPSUŁKI NATURAL

Otoczka kapsułki z celulozy odpowiednia również dla wegetarian.

+ D3

Produkt wzbogacony w witaminę D.

Bez glutaminianu
GLUTAMINIANU

ŁY GRZ

YB

CA

SODU

Do produktu nie dodano glutaminianu, czyli chemicznego regulatora smaku.

Cały grzyb

Wykorzystujemy zawsze cały grzyb suszony z wszystkimi substancjami
aktywnymi.

NATURA

JEST NASZYM NAJLEPSZYM
DOSTAWCA WITAMIN
I MINERAŁÓW
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