




GAL K2-D3 Forte vitamin 1000mcg K-komplex

A megfelelő felszívódás érdekében termékünk „orangután-barát” MCT-olajban 
tartalmazza hatóanyagait.

Termékünk a megfelelő felszívódás és stabilitás biztosítása érdekében 
RSPO-minősítésű (fenntartható gazdaságból származó) pálma- és kókuszolajból 
nyert MCT-olajban oldva tartalmazza hatóanyagait természetes formájukban, 
azaz D3-vitamint, K1-vitamint és a K2-vitamin bioaktív MK-7-es szója allergént 
sem tartalmazó változatát.

Adagolás: Napi 12 cseppet javasolunk közvetlen szájba cseppentve vagy az 
ételhez keverve. Legjobb az első étkezéskor fogyasztani. Folyadékba ne keverje!

GAL K2-D3 vitamin 500mcg K-komplex

Fönntartható gazdaságból származó MCT-olajban oldva, bioaktív MK-7-es, 
természetes „transz-” formában.

Termékünk a megfelelő felszívódás és stabilitás biztosítása érdekében 
RSPO-minősítésű (fenntartható gazdaságból származó) pálma- és kókuszolajból 
nyert MCT-olajban oldva tartalmazza hatóanyagait természetes formájukban, 
azaz D3-vitamint, K1-vitamint és a K2-vitamin bioaktív MK-7-es szója allergént 
sem tartalmazó változatát.

Adagolás: Napi 12 cseppet javasolunk közvetlen szájba cseppentve vagy az 
ételhez keverve. Legjobb az első étkezéskor fogyasztani. Folyadékba ne keverje!

GAL A-vitamin csepp 1000 NE

Sima, mezei retinol-palmitát MCT-olajban oldva, némi természetes 
E-vitamin-komplexszel stabilizálva.

Sokan nem szeretik vagy kerülik a májat, miközben a répa/sütőtök-fogyasztást 
sem preferálják. Számukra javasoljuk termékünket, elsősorban ha D3-vitamint 
is szednek. Ugyanannyi vagy legfeljebb kétszer annyi NE A-vitamint javaslunk 
pótolni számukra, mint amennyi NE D3-at fogyasztanak.

Adagolás: Napi 1-10 csepp fogyasztását javasoljuk, étkezésünk A-vitamin 
tartalmától és D3-vitamin bevitelünktől függően. 

GAL D3-vitamin csepp 4000 NE

Nincs fontosabb vitamin, szinte minden életfunkciónk nélkülözhetetlen, 
természetes támogatója.

Kókuszolaj-kivonatban oldottunk természetes D3-vitamint, így annak 
adagolását termékünk nagy dózisban, kapszulák nélkül lehetővé teszi. Íze 
nincs, ételbe is cseppenthető, így gyermekeknek is könnyen adható.

Adagolás: Napi 4 csepp fogyasztását javasoljuk közvetlen szájba cseppentve 
vagy az ételhez keverve. Legjobb a nap első étkezésekor fogyasztani. 
Folyadékba ne keverje! (Kisgyermekeknek 10 testsúly kg-onként 1 csepp 
javasolt) 



GAL Borsmenta olaj kapszula 100mg, 60 kapszula

A normál bélműködés, emésztés támogatója a gyomorsavnak ellenálló, vékony-
bélben oldódó kapszulában.

Termékünkben a borsmentaolaj a gyomornedvnek ellenálló, csak a vékonybél-
ben oldódó kapszulában van, ami bizonyítottan fokozza a hatását, és nem utolsó 
sorban jelentősen csökkenti a visszaáramló mentol által okozott hűsítő mentolos 
érzést a gyomorban és a nyelőcsőben.

Adagolás: 1 db kapszula bevételét javasoljuk éhgyomorra, étkezés előtt 30-60 
perccel.

GAL K-komplex Forte 1000mcg K-komplex

K1- és bioaktív, csakis természetes transz-formájú MK7-es K2-vitamin + 
RSPO-forrásból nyert MCTolaj.

Termékünk a megfelelő felszívódás és stabilitás biztosítása érdekében 
RSPO-minősítésű fenntartható gazdaságból származó, „orangután-barát”) 
pálma- és kókuszolajból nyert MCT-olajban oldva tartalmazza hatóanyagait 
természetes formájukban, azaz K1-vitamint és a K2-vitamin bioaktív MK-7-es 
szója allergént sem tartalmazó változatát.

Adagolás: Napi 12 csepp fogyasztását javasoljuk közvetlen szájba cseppentve, 
vagy az ételhez keverve. Folyadékba ne keverje!

GAL K-komplex 500mcg K-komplex

K1- és K2-vitamin tartalmú étrend-kiegészítő cseppek Bioaktív MK7-tel.

Termékünk a megfelelő felszívódás és stabilitás biztosítása érdekében RSPO-mi-
nősítésű fenntartható gazdaságból származó, „orangután-barát”) pálma- és 
kókuszolajból nyert MCT-olajban oldva tartalmazza hatóanyagait természetes 
formájukban, azaz K1-vitamint és a K2-vitamin bioaktív MK-7-es szója allergént 
sem tartalmazó változatát.

Adagolás: Napi 24 csepp fogyasztását javasoljuk közvetlen szájba cseppentve, 
vagy az ételhez keverve. Folyadékba ne keverje!

GAL K1-vitamin csepp, 1000 NE 

A K1 és a K2 hasznosult része azonos mértékben alakul K2 MK-4-gyé.

A mai táplálkozás K2-ből sokszoros, míg az ősidők óta fogyasztott algákban, 
zöldségekben található K1-ből megtizedelt bevitelt jelent. Amennyiben egyes 
gyógyszerek által nincs gátolva, úgy a K1-vitamin szedése hatékony és 
gazdaságos módja a K2-szintünk emelésének, miközben az ideális szöveti 
arányt is fenntartja.

Adagolás: Naponta 2 csepp fogyasztását javasoljuk. Amennyiben van rá 
lehetősége, a terméket fogyassza a legkevésbé zsírszegény étkezései mellé, az 
1-1 cseppet akár két külön étkezéshez elosztva.



GAL Shilajit kapszula 60 adag

Az indiai, tibeti és számos ősi gyógyászat évezredek óta nagy becsben tartja 
fiatalító, erősítő hatása miatt.

Termékünkben a ma élő neves shilajit kutató, Dr. Shibnath Ghosal és 
kutatócsoportja által fejlesztett, számos szabadalommal védett PrimaVie® 
shilajit-kivonatot használjuk, amit kizárólag víz alkalmazásával kivonatolnak, 
megőrizve az összes hatóanyagot és azok eredeti arányát, méghozzá 
sokszoros koncentrációban. Számos klinikai kutatás bizonyítja e kivonat hatását.

Adagolás: Étkezéskor 1 vagy 2 kapszula naponta 2 alkalommal, így összesen 2 
vagy 4 kapszula naponta. Szedésében 2-3 hónap után tartson 1-2 hét szünetet.

GAL Ashwagandha kapszula 60 adag

Az ájurvéda évezredes fiatalítószere, a hormonális egyensúly 
legtermészetesebb helyrebillentője.

Az elismert kutató professzor Dr. Shibnath Ghosal és csapata az ajurvédikus 
orvoslásban régóta használt, indiai ginzenként is emlegetett ashwagandhának 
egy olyan kivonatát fejlesztette ki, amely a növényben lévő oligoszaharidokat, 
s tartalmazza az ún. withanolidokon túl.

Adagolás: Napi 2 db kapszula, 1-et ébredéskor éhgyomorra vegyen be, 1-et 
pedig ebéd vagy vacsora előtt, szintén üres gyomorra.

GAL Biocurcumin+ Forte 300 mg, 60 kapszula

Az emésztőrendszeri és ízületi gyulladások természetes ellenszere a 
felszívódást segítő mátrixban.

Szájon át szedve is képes a kurkuma fő hatóanyagát, a kurkumint nagy 
mennyiségben a véráramba juttatni egy szabadalmaztatott, teljesen 
természetes megoldás segítségével. A kurkuma illóolaját és teljes spektrumú 
gyömbér-kivonatot is tartalmaz.

Adagolás: 1 kapszula fogyasztása javasolt, étkezés közben.

GAL Biocurcumin+ 225 mg, 30 kapszula

Az emésztőrendszeri és ízületi gyulladások természetes ellenszere a 
felszívódást segítő mátrixban.

Szájon át szedve is képes a kurkuma fő hatóanyagát, a kurkumint nagy 
mennyiségben a véráramba juttatni egy szabadalmaztatott, teljesen 
természetes megoldás segítségével. A kurkuma illóolaját és teljes spektrumú 
gyömbér-kivonatot is tartalmaz.

Adagolás: 1 kapszula fogyasztása javasolt, étkezés közben.



GAL 100% Taurin por 120g, 500g

Sportolók és nehéz fizikai munkát végzők részére kifejlesztett, segédanyagok 
nélküli étrend-kiegészítő.

A taurin leggazdagabb természetes forrásai a kagylók, rákfélék és egyéb 
tengeri herkentyűk, valamint a szív. Számos tanulmány mutat rá, hogy a 
magasabb taurinbevitel, azaz a szervezet magasabb taurinszintje többek közt 
javítja az életminőséget, és fokozza a sportteljesítményt.

Adagolás: Napi 1 teáskanálnyit (3 g) fogyasszunk, folyadékban feloldva. 
Legjobb étkezéskor. Lehet több részletben is (pl. fél-fél teáskanállal reggel és 
este).

GAL Omega-3 Eco 700mg Omega-3, 60 db

A legtisztább, legfrissebb, kiválóan hasznosuló kapszulás halolaj, extra magas 
hatóanyag-tartalommal.

Termékünkben a Golden Omega halolaj-koncentrátum természetes változatát 
alkalmazzuk, mert nulla ökológiai lábnyommal állítják elő vadon élő 
apróhalakból, a halászatnál figyelnek a biodiverzitás megőrzésére, és a modern 
előállítási technológia során nem keletkezik semmi felesleges hulladék vagy 
szennyezőanyag.

Adagolás: Napi 1 db kapszula szedése is elegendő, hogy az omega-3 agyra, 
szemre és szív-érrendszerre gyakorolt minden hatását kifejtse.

GAL Magnézium-biszglicinát 90 kapszula

„Fully reacted”, valóban hasznosuló forma a magnéziumra legérzékenyebb 
emésztésű fogyasztóinknak.

Termékünkben a magnézium a glicin aminosavhoz kötve van jelen kizárólag, 
azaz egy „fully reacted” szerves forma. Tapasztalatunk az, hogy még a kényes 
gyomrúaknak sem okoz laza székletet, sem egyéb problémát ez a forma.

Adagolás: Napi 2-4 kapszula. Legjobb 1-et vagy 2-t lefekvés előtt, akár éjjeli 
gyomorégés esetén is segíthet, illetve az alvásban is.

GAL C-komplex 45 adag

Természetazonos C-vitamin a hatását fokozó citrus bioflavonoidokkal és 
vörösszőlőmag-kivonattal.

Nagy dózisú C-vitamin és annak felszívódását és újrahasznosulását segítő 
növényi kivonatokat tartalmaz bioflavonoidokkal együtt. A benne lévő vörös 
szőlőhéj- és mag-kivonatok szintén segítik a szervezet védekezőképességét, 
erős antioxidánsok, és a szívre, erekre, látásra kifejtett hatásuk miatt is 
előnyösek.

Adagolás: Napi 2 x 1 db kapszula étkezéskor. Legjobb elosztva a nap 
folyamán, azaz étkezésenként 1 db, de egyszerre is beszedhető mind a 2 db.



GAL Prémium MCT Olaj 500 ml

Magasabb szénhidrát-bevitel nélkül is javítja a kognitív képességeket, valódi 
üzemanyag az agynak.

A közepes láncú zsírsavak emésztéséhez nem kell epesav, így gyorsabban adnak 
energiát, méghozzá ún. ketontestek formájában az agy számára is. 3 féle ilyen 
zsírsav ismert, amelyek közül a kapril- és a kaprinsav szolgáltatja a legtöbb 
ketontestet, míg a laurinsav kevesebbet. Termékünk ezért csak kapril- és 
kaprinsavat tartalmaz. 

Adagolás: Magában, salátára, kakaóba, reggeli kávéba is remek. Ételeinkre is 
tehetünk, de ne süssünk benne! Egyszerre 10ml-t fogyasszunk csak, eleinte még 
kevesebbet, amíg hozzászokunk, különben hasmenést okozhat!

GAL Omega-3 halolaj 3400mg

EPA, DHA és DPA természetes tokoferolokkal, tiszta és stabil, teljes spektrumú 
Ω-3-zsírsav-forrás.

A termék jól hasznosuló, természetes formájában (és nem a mesterségesen 
átalakított etil-észterek formájában) tartalmazza az Omega-3-zsírsavak teljes 
spektrumát, méghozzá koncentráltan, természetes tokoferolokkal (E-vitamin) együtt. 
Mindent úgy, ahogyan azok teljes értékű táplálékainkban is vannak.

Adagolás: Napi 1 evőkanál (~10ml) étkezéskor, akár salátára/pirítósra is, illetve 
ahogy jól esik. Gyermekeknek testsúlyarányosan.

GAL Q10 + MCT 50 x 100 mg Q10-koenzim

Növényi fermentációval előállított Q10 MCT-olajban kristálymentesen oldva, stabilizálva.

Termékünkben egy egyszerű, de mások által eddig mégsem alkalmazott új megoldással 
éltünk e probléma kiküszöbölésére: a lehető legmagasabb koncentrációjú Q10-oldatot 
hoztuk létre, amely széles hőmérséklet-tartományban képes a Q10-et kristálymentes, 
oldott állapotban tartani.

Adagolás: Napi 5 ml (2 tk) fogyasztását javasoljuk egy vagy akár több részletben. 
Legjobb étkezéssel együtt, de anélkül is lehet. Érdemes az első napokban csak 1 tk-nyit 
fogyasztani, mert az MCT-olaj eleinte arra érzékenyeknél enyhe hasmenést okozhat 
(napi 10 ml alatt ez nagyon ritka). Idővel ez elmúlik és emelhető a dózis.

GAL Q10 koenzimes lazacolaj 3300 mg Omega 3 + 100 mg Q10/ek.

EPA, DHA, DPA, a szervezeti Ω-3-6-arány legegészségesebb támogatói a legjobb 
Q10-koenzim-formával.

A termék jól hasznosuló, természetes formában (és nem a gyakori, mesterségesen 
átalakított etil-észterek formájában) tartalmazza az omega 3-zsírsavak teljes 
spektrumát, méghozzá koncentráltan, növényi fermentációval előállított 
Q10-koenzimmel és természetes tokoferolokkal (E-vitamin).

Adagolás: Napi 1 evőkanál (~10 ml) étkezéskor, akár salátára, pirítósra is, illetve  
ahogyan jólesik.



GAL Csirkeporc-komplex Chondractiv® 90g

Intenzív sport fokozott igénybevétel okozta kopásos ízületi problémák 
enyhítésére, megszűntetésére.

Franciaországban előállított, enzimatikusan előemésztett csirkeporc-kivonat, 
amely nemcsak a porcban lévő kollagént tartalmazza, hanem megőrzésre 
kerültek benne a porcot alkotó ún. extracelluláris mátrix egyéb összetevői is. A 
II-es típusú kollagénen felül hialuronsavat és aminoglikánokat is tartalmaz.

Adagolás: Napi 1,5      g (=  kb. 1 enyhén púpos tk.) fogyasztását javasoljuk. 
Bevehető étkezéskor vagy attól függetlenül, de legjobb sportolás előtt fél-1 órával, 
illetve, ha van problémás ízülete, akkor annak igénybevétele előtt fél-egy órával.

GAL UCII Porc-komplex 60 db

Támogatás a krónikus ízületi betegségek és terhelés, sport okozta porc- és 
ízületi bántalmak ellen.

Más porc-kivonatokkal/kollagénekkel szemben a II-es típusú kollagéneket ún. 
nem denaturálódott (nyers) formában tartalmazza, méghozzá stabilizálva, hogy 
ne tudjon az emésztőrendszerben se denaturálódni, megemésztődni. 
Változatlan (nyers) formában képes eljutni a vékonybelünkben található 
nyirokszerveinkhez, az ún. Peyer-plakkokhoz.

Adagolás: Mindennap este, lefekvés előtt, éhgyomorra vegyen be 1 db 
kapszulát.

GAL E-vitamin 100NE

A GAL E-vitamin-komplex alfa-, béta-, gamma- valamint delta-tokoferolok 
keverékét tartalmazza. Így természetes. 

Az E-vitamincsalád mind a 4 tagját tartalmazó, szójamentes, növényi kivonatot 
oldottunk alacsony Ω6-tartalmú napraforgóolajban. Így természetes 
E-vitamin-komplexhez juthat kapszulák nélkül.

Adagolás: Napi 28 csepp, lehetőleg étkezéskor.

GAL Kolin-só cseppek

Agyunk, idegrendszerünk, májunk, veséink működéséhez, kismamáknak a 
magzat egészséges fejlődéséhez.

Termékünk a kolint ún. kolin-só (kolin-klorid) formájában tartalmazza, amit azért 
választottunk, mert egy jól hasznosuló, stabil forma, sok vizsgálatban is ezt 
használták, és mert vízen kívül semmi egyéb hordozóanyag használata nem 
szükséges hozzá. Fontos alapja lehet a jól működő memóriának és 
idegrendszernek. 

Adagolás: Napi 6-28 csepp egy vagy több részletben. Töményen ne 
fogyasszuk, mindig folyadékba vagy ételbe keverjük.



GAL Magne-C 200g

Új generációs magnézium a C-vitamin erejével, nem savas, nem okoz hasmenést.

A magnézium-aszkorbát a magnézium C-vitaminnal alkotott sója, méghozzá annak 
természetes formájával. A hagyományos C-vitaminnál kevésbé savas/savanyú, így 
gyermekek és kapszulákat nehezen nyelő felnőttek számára is ideális. Megfelelő 
C-vitamin forrás azoknak is, akik a nagy dózisú hagyományos C-vitamintól 
refluxot/gyomorégést tapasztalnak.

Adagolás: Napi 1 csapott kávéskanálnyi Magne-C fogyasztását javasoljuk, 
folyadékban oldva. Gyermekeknek: testsúlyarányosan, egy felnőtt testsúlyát 60 
kilogrammnak számolva.

GAL Magnézium-L-laktát por 180g

„Fully reacted”, valóban hasznosuló magnézium + L-laktát, az agy és a szív 
preferált üzemanyaga.

Termékünkben a magnézium kizárólag a tejsav L-formájához kötve fordul elő, ami 
nem csak a magnéz um jobb felszívódását teszi lehetővé, de a hasznos L-laktáttal 
is ellát, D-laktát nélkül. Emellett kevésbé hajlamosít laza székletre, mint sok másik 
magnéziumforma.

Adagolás: Napi 2g-ot (kb. 1tk) fogyasszunk, lehetőleg két részletben. Bármilyen 
folyadékba belekeverhető, legjobb étkezéssel elfogyasztani. Gyermekeknek: 
testsúlyarányosan, egy felnőtt testsúlyát 60 kilogrammnak számolva.

GAL Glicin 250g, 500g

Optimális vércukorszint, fiatal bőr, pihentető alvás; a glicin természetesen és 
egészségesen édesít.

A glicin egy természetes aminosav, mely nagy mennyiségben található meg a 
kollagénben. Mellékíz mentes édes íze miatt ételek/italok édesítésére is alkalmas. 
Hőálló, így süteményekbe és forró italokba is alkalmazható. Édessége kb a normál 
kristálycukoréval megegyező.

Adagolás: Elalvás előtt 1-2dl langyos folyadékban (pl vízben) oldjon fel 1 púpos 
teáskanálnyit és lassan kortyolgassa el vagy víz nélkül szopogassa el. Javasolt 
étkezések után is egy keveset elfogyasztani, ha étkezésünkben nem voltak 
kollagén típusú fehérjék.

GAL Flóra Rost-komplex 150 gramm

Az anyatej támogató ereje felnőtteknek, a jó bélbaktériumokat segíti, a rosszakat 
visszaszorítja.

A Bimuno®-t egy, az egészséges bélflórát és anyatejet jellemző baktérium 
segítségével hozzák létre, és klinikai vizsgálatok sora igazolja hatását. Egyedi 
szerkezetének és arányainak hála, a kártékony bélbacilusokat nem táplálja, így 
nem okoz problémát azoknak sem, akik a hagyományos prebiotikumoktól 
pu�adnak, vagy egyéb kellemetlen hatásokat tapasztalnak.

Adagolás: Felnőtteknek napi 1-2 teáskanálnyi (2,5-5g), folyadékban oldva. 
Gyermekeknek testsúlyarányosan.



GAL Marhakollagén peptidek Argentin 300g

A rendkívül kíméletes állattartásból származó alapanyaga mellett a GAL 
Marhakollagén peptideket immár az eddigieket is felülmúló tulajdonságok, 
tökéletes oldhatóság, semleges íz és zamat jellemzik. Termékünkben a kollagén 
már eleve peptidek formájában van jelen, azaz elő van emésztve, hidrolizálva van. 
Így a felszívódása már jó és az emésztésünket sem terheli. Segíti a bőr fiatalos  
ugalmasságának megőrzését és az ízületek megfelelő működésétét, 
hajlékonyságát.

Adagolás: Napi 10g (1 púpozott evőkanál) fogyasztása javasolt napi 1 vagy 2 
alkalommal. Íze nincsen, de enyhe szaga miatt érdemes narancslébe, kakaóba 
vagy pl. tejszínes-vaníliás italba keveri, melyek remekül elfedik azt.

GAL Marhakollagén peptidek 300g

Füvet legelő szarvasmarháktól származó, kis peptidméretű, jól hasznosuló kollagén.

Termékünkben a kollagén már eleve peptidek formájában van jelen, azaz elő van 
emésztve, hidrolizálva van. Így a felszívódása már jó és az emésztésünket sem 
terheli. Ez az emésztést már alig igénylő kollagén peptid (hidrolizált kollagén) segíti 
a bőr fiatalos  ugalmasságának megőrzését és az ízületek megfelelő működésétét, 
hajlékonyságát.

Adagolás: Napi 10g (1 púpozott evőkanál) fogyasztása javasolt napi 1 vagy 2 
alkalommal. Íze nincsen, de enyhe szaga miatt érdemes narancslébe, kakaóba 
vagy pl. tejszínes-vaníliás italba keveri, melyek remekül elfedik azt.

GAL Sertéskollagén peptidek 300g

Kiváló felszívódású peptid-forma a bőr fiatalos rugalmasságáért és az ízületek 
hajlékonyságáért.

Termékünkben a kollagén már eleve peptidek formájában van jelen, azaz elő van 
emésztve, hidrolizálva van. Így a felszívódása már jó és az emésztésünket sem 
terheli. Ez a kollagén peptid (hidrolizált kollagén) segíti a bőr rugalmasságának 
megőrzését és az ízületek megfelelő működésétét, hajlékonyságát.

Adagolás: Napi 10g (1 púpozott evőkanál) fogyasztása javasolt napi 1 vagy 2 
alkalommal. Íze nincsen, de enyhe szaga miatt érdemes narancslébe, kakaóba 
vagy pl. tejszínes-vaníliás italba keveri, melyek remekül elfedik azt.

GAL Halkollagén Peptidek 150g

Neu5Gc-mentes, 2000Dalton alatti peptidméretű, közel 100%-ban hasznosuló, 
extra minőségű kollagén.

Termékünkhöz a Naticol® francia halkollagénjét választottuk, méghozzá annak 
leginkább előemésztett változatát. Ez a kollagén Neu5Gc-mentes, ezért azon 
szigorú autoimmun diétát követők számára is javasoljuk, akik a Neu5Gc tartalmuk 
miatt kerülik az emlős állatoktól származó élelmiszereket.

Adagolás: Már napi 2,5 – 5  g fogyaszása is elég lehet, de legjobb napi 5-10   g-ot 
fogyasztani, mi is ezt javasoljuk. Ennél többet is lehet persze, de az már csak 
kevés további előnnyel jár. Bármilyen folyadékba belekeverhető, íze semleges.



GAL+ Multivitamin 30+60+italpor

28 válogatott komponens, valamennyi a természetben megtalálható forma, 
és semmi, ami nem odavaló.

Termékünket a legújabb kutatások fényében fejlesztettük ki, szem előtt 
tartva a természetességet és életszerűséget. Azaz minden vitamint, 
ásványianyagot, nyomelemet ideális formában, mennyiségben és arányban 
tartalmaz, nem eltérve attól, ahogyan ezekhez állandó tápanyagdús, 
változatos táplálkozással juthatnánk.

Adagolás: 1 db Lipofil olajkapszula (barna) + 2 db Hidrofil porkapszula 
(narancssárga) + 5 ml (4,4 g) komplementer italpor

GAL+ Babaváró 30+60+italpor

29 fontos összetevő, ami egy új élet zavartalan fejlődéséhez kell, és 
semmi, aminek ott nincs helye.

Termékünket a legújabb kutatások fényében fejlesztettük ki, szem előtt 
tartva a természetességet és életszerűséget. Azaz minden vitamint, 
ásványianyagot, nyomelemet ideális formában, mennyiségben és arányban 
tartalmaz, nem eltérve attól, ahogyan ezekhez állandó tápanyagdús, 
változatos táplálkozással juthatnánk.

Adagolás: 1 db Lipofil olajkapszula (barna) + 2 db Hidrofil porkapszula 
(narancssárga) + 5 ml (4,4 g) komplementer italpor

GAL Multivitamin 30+60+30

24 válogatott komponens, valamennyi a természetben megtalálható forma, 
és semmi, ami nem odavaló.

Termékünket a legújabb kutatások fényében fejlesztettük ki, szem előtt 
tartva a természetességet és életszerűséget. Azaz minden vitamint, 
ásványianyagot, nyomelemet ideális formában, mennyiségben és arányban 
tartalmaz, nem eltérve attól, ahogyan ezekhez állandó tápanyagdús, 
változatos táplálkozással juthatnánk.

Adagolás: Napi 1 db Lipofil olajkapszula (barna) + 2 db Hidrofil kapszula 
(sárga) + 1 db C-vitamin (fehér) kapszula

GAL Babaváró 30+60+30

24 fontos összetevő, ami egy új élet zavartalan fejlődéséhez kell, és 
semmi, aminek ott nincs helye.

Termékünket a legújabb kutatások fényében fejlesztettük ki, szem előtt 
tartva a természetességet és életszerűséget. Azaz minden vitamint, 
ásványianyagot, nyomelemet ideális formában, mennyiségben és arányban 
tartalmaz, nem eltérve attól, ahogyan ezekhez állandó tápanyagdús, 
változatos táplálkozással juthatnánk.

Adagolás: Napi 1 db Lipofil olajkapszula (barna) + 2 db Hidrofil kapszula 
(sárga) + 1 db C-vitamin (fehér) kapszula



GAL Kurkuma-komplex, 60 kapszula

Természetes, FenuMAT™ technológiával kezelt, kurkuminoidokat és 
turmeronokat is tartalmazó, vízoldékony kurkuma-kivonat, 
kurkuma-poliszacharidokkal dúsítva.

A FenuMAT™ technológia egy kizárólag természetes összetevőket 
tartalmazó, galaktomannán-rost alapú, reverzibilis hidrokolloid-rendszer, a 
liposzomális és hasonló kolloidtechnológiák új generációja. A CurQfen® egy 
így feldolgozott kurkuma-kivonat, amely révén a kurkuminoidok java a 
hatásos, szabad formájában marad a szervezetben.

Adagolás: Napi 1-3 kapszula fogyasztása javasolt, étkezés közben.

GAL Jód-komplex, 600 mcg x 2000 adag

Teljes spektrumú jód-komplexünket úgy alkottuk meg, hogy alapállapotában 
nincs benne elemi jód, csak a gyomorsavval való találkozásakor szabadul fel.

A jód egy esszenciális, az ember számára nélkülözhetetlen nyomelem, 
amelynek a szervezet kétféle formáját igényli: a jodidot és az elemi jódot. A 
legjobb természetes és mesterséges jódforrásokban mindkét forma 
megtalálható. Jodidot az átalakulás után is tartalmaz.

Adagolás: Napi 1 csepp javasolt. Bármikor bevehető, de a legjobb étkezés 
előtt vagy közben, az első 1–2 falat után, vízbe cseppentve bevenni. 
Amennyiben C-vitamint vagy acetilciszteint szed, tegye időben elkülönítve, 
legalább fél óra különbséggel!





GAL TITOK Multivitamin és Halkollagén Peptidek+MSM, 30 adag

A két termékünk alkotta, teljesértékű megoldás, amellyel erősítheti a 
szervezetét, óvhatja az egészségét, támogathatja a szépségét.

A TITOK Multivitamint és Halkollagén peptideket + MSM-et együtt fogyasztva 
az egymáséit kiegészítő, erősítő hatást tapasztalhat, velük együtt tehet az 
örömadó szépségért és az éltető egészségért.

Adagolás: A Halkollagén Peptidek+MSM napi ajánlott adagja 5,75 gramm (2 
púpos teáskanálnyi). A Multivitamin kapszulák étkezés közben, pár korty 
folyadékkal bevehetők, lehetőleg reggelinél vagy ebédnél. Bevehető 
valamennyi kapszula egyszerre, de előnyös a két narancssárga kapszulát 
egymástól különválasztva bevenni.

GAL TITOK Multivitamin, 30 adag

A tudomány által bizonyítottan legjobb összetevők, értő módon 
meghatározott mennyiségek és arányok. Felesleges vagy ártó anyagokból 
semmi.

A termék összeállításakor a természetességből és életszerűségből nem 
engedtünk; a tápanyagdús élelmiszerekben rejlő, ideális vitamin-, nyomelem- 
ásványianyagformákat, mennyiségeket és arányokat megtartottuk. 

Adagolás: A kapszulák étkezés közben, pár korty folyadékkal bevehetők, 
lehetőleg reggelinél vagy ebédnél. Bevehető valamennyi kapszula egyszerre, 
de előnyös a két narancssárga kapszulát egymástól különválasztva bevenni.

GAL TITOK Halkollagén Peptidek + MSM, 30 adag

100%-ban hasznosuló, kimagasló profilú Naticol® halkollagén és MSM az 
egészséges, szép bőrért, s a gondtalan mozgás öröméért.

A termékünk alapanyagául szolgáló, kimagasló profilú Naticol® halkollagén 
100%-ban hasznosul, így a bőr képes visszanyerni feszességét, 
rugalmasságát. Rendszeres fogyasztásával csökkenthetjük a nagyobb 
ráncok mélységét, s a kisebbeket akár egészen el is tüntethetjük.

Adagolás: Napi ajánlott adagja 5,75 gramm (2 púpos teáskanálnyi), tehát a 
tasakban lévő teljes, havi mennyiség harmincadrésze. Tetszőleges 
napszakban, bármilyen folyadékba belekeverhető.
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