
antioxidánsokkal telve veszi fel a harcot a korral.

60ml tökéletes táplálék.

mi a soul?

A SOUL egy 60ml-es 

táplálékkiegészítő, melyet a tudomány 

és a természet hozott létre. Olajakat 

sajtolunk ki olyan szupermagvakból, 

mint a fekete kömény, málna és 

chardonnay szőlő, hogy egy jól 

együttműködő, iható készítményt 

hozzunk létre, mely felümúl minden 

meglévő táplálékkiegészítőt.

hogyen segít a soul a testednek?

A SOUL-t táplálkozásgenetikai 

szempontok szerint alkottuk meg, ami több 

és hatékonyabb genetikai anyagcserét 

eredményez. Minden tasak SOUL gazdag 

antioxidánsokban, 

gyulladáscsökkentőkben, és immunnövelő 

tápanyagokban. Ez a jótékony 

hatásegyüttes segít a testednek, hogy a 

lehető legjobban érezze magát, teljesítsen 

és küzdjön. Fiatalnak, élettelinek és 

végtelenül energikusnak fogod érezni 

magad.

csökkenti a gyulladást
sejt és izomszinten

harcol a romboló szabadgyökökkel,
miközben a testedet védi
sejtszinten

növeli a természetes 

energiát

csökkenti a felépülési időtsegít, hogy feltöltve érezd 
magad, és új erőre kapj



fő összetevők

feketekömény mag: Az egyik legszélesebb körben 

használt mag a világon. Magas antioxidáns, vitamin 

és ásványianyag tartalma, csakúgy mint kémiai 

összetevői, erőművé teszik, ami úgy tudományosan 

mint történelmileg megalapozott.

málna mag: Az erőteljes, fitotápanyag 

tuljadonságairól ismert málna mag képes megküzdeni 

az oxidációval, csökkenti a gyulladást, és magas C és 

D vitamin adaggal látja el a szervezetet.

chardonnay szőlő mag: Ha a gyümölcs egészséges, 

a magja még inkább. Minden egyes chardonnay szőlő 

mag nagy mennyiségben tartalmaz antioxidánsokat, 

vitaminokat és egyéb, az öregedést gátló 

összetevőket.

d-ribóz: Ezt a természetes energiaforrást rendszerint 

a szervezetünk állítja elő. Mégis, hozzáadtuk a SOUL 

összetevőihez a nagyobb sejtszintű energia 

biztosításához, a jobb teljesítmény, megújulás és 

felépülés érdekében. 
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egy zöld meghajtású méregtelenítő.

30ml tiszta táplálék.

mi a core?

A CORE egy zöldnövény alapú kiegészítő, 

melyet tudósok terveztek és a 

legegészségesebb zöldnövényi és 

magalapú összetevők látnak el 

üzemanyaggal. Csupán egy 30ml-es 

tasakban a CORE több antioxidánst, 

vitamint és ásványi anyagot biztosít 

összetevőnként, mint 8-9 adag zöldség 

és gyümölcs. Ez tényleg egy szuper 

étrend kiegészítő. 

hogyan segít a core a testednek?

A CORE-t kimondottan az emberiség nagy része 

számára terveztük, akik nem tudják bevinni 

testükbe a napi növényi zöldet. De még azon 

kevesek számára is, akik igen, a CORE 

méregtelenítőkétn hat, tisztítva és javítva a szervek 

működését. Segíthet a vérnyomás, inzulinszint, és 

a már egészséges tartományban lévő 

koleszterinszint kezelésében. Ezen felül a CORE 

csökkenti a szöbeti gyulladást, erősíti az 

immunrendszert, és javítja az észlelést és agyi 

funkciókat. Egyszerűen szólva, zöldnövények 

fogyasztása még soha nem tett ennyit a testedért. 

védi a sejteket az oxidációs
károsodástól

csökkenti a gyulladást a
szövetekben, izmokban és porcokban

8-9 adagnyi gyümölcsnek 
és zöldségnek felel meg

megőrzi a már egészséges
tartományban lévő koleszterin
szintet

fokozza az észlelést és emlékezést 

méregtelenítő folyamat által



fő összetevők

eketekömény mag: Az egyik legszélesebb körben 
használt mag a világon. Magas antioxidáns, vitamin és 
ásványianyag tartalma, csakúgy mint kémiai 
összetevői, erőművé teszik, ami úgy tudományosan 
mint történelmileg megalapozott.

kelkáposzta: Egyike az eredeti szupertáplálékoknak. 
Tele van többek között kénnel, élelmi rosttal, és segít a 
zsír emésztésében és felszívódásában, valamint a 
vércukor szint szabályozásában.

vörösáfonya mag: Nagy mennyiségben tartalmaz 
többszörösen és egyszeresen telítetlen zsírsavakat, 
foszfolipideket, fitoszerolokat, valamint 
antioxidánsokat.

spirulina alga: A zöldalgákhoz tartozó spirulina 
segíthet fokozni az agyi tevékenységet, javíthatja a 
fehérvérsejt számot és a máj egészségét.

máriatövis: A világon az egyik legerőteljesebb 
méregtelenítő. A magjából nyert olaj gazdag 
antioxidánsokban és tisztító összetevőkben.

búzafű: Egy szupertplálék, melynek tápanyag 
összetétele magában foglal jelentős klorofill, vitamin, 
ásványianyag és emésztőenzim alkotórészeket

további összetevőkért lásd honlapunkat. rainintl.com
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egy szívbarát, szuper táplálék.

30ml dns támogatás.

mi a soul red?

A SOUL Red az egészség erőforrása, 

melyet a tudomány kifejezetten arra 

tervezett, hogy javítsa a test működését 

és teljesítményét. Csupán 60ml-be ütős 

mennyiségű antioxidánst, vitamint és 

ásványi anyagot, valamint további, a 

testet erősítő tápanyagot 

csomagoltunk, egy iható, kényelmes 

tasakban. Hogyan? A SOUL Red 

magalapú és teljesen természetes

hogyan segít a soul red a testednek?

A SOUL Redet azért hoztuk létre, hogy 

minél jótékonyabb legyen. Egyedülálló és 

együttműködő tulajdonságai lehetővé 

teszik, hogy javítsa a szív egészségét, 

harcoljon a környezeti oxidációval, 

miközben erősíti az immunrendszert. 

Egyúttal segít segít fiatalabbnak érezni 

magadat azáltal, hogy csökkenti a 

gyulladást, emeli az energiaszintedet és 

javítja a sejtműködést.

segít a fogyásban, 
vékonyabbnak látszani, és a 
könnyebb anyagcserében

segít egészségesebbnek érezni 
magad, és élénkebbnek a szív 
fokozott egészségével

lecsökkenti a felépülés i
dejét erőteljes 
tápanyag összetételével

Elősegíti a fiatalosságot
a sejtszintű öregedés
80%-os csökkentésével

segít fájdalommentesen élni
a sejtek gyulladásának
80%-os csökkentésével

sejtszinten támogatja
a testedet antioxidáns
védelemmel



fő összetevők

feketekömény mag: Az egyik legszélesebb körben 
használt mag a világon. Magas antioxidáns, 
vitamin és ásványianyag tartalma, csakúgy mint 
kémiai összetevői, erőművé teszik, ami úgy 
tudományosan mint történelmileg megalapozott.

málna mag: Az erőteljes, fitotápanyag 
tuljadonságairól ismert málna mag képes 
megküzdeni az oxidációval, csökkenti a gyulladást, 
és magas C és D vitamin adaggal látja el a 
szervezetet.

chardonnay szőlő mag: Ha a gyümölcs 
egészséges, a magja még inkább. Minden egyes 
chardonnay szőlő mag nagy mennyiségben 
tartalmaz antioxidánsokat, vitaminokat és egyéb, 
az öregedést gátló összetevőket.

d-ribóz: Ezt a természetes energiaforrást 
rendszerint a szervezetünk állítja elő. Mégis, 
hozzáadtuk a SOUL összetevőihez a nagyobb 
sejtszintű energia biztosításához, a jobb 
teljesítmény, megújulás és felépülés érdekében. 
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ízületeidet a természet táplálja.

360°-os lefedettség a 360 ízületednek.

mi a bend?

A BEND olyan táplálék-kiegészítő, 

amely másként fókuszál az ízületeidre. 

Tudományos Tanácsadó Testületünk 

gondosan válogatta össze a BEND 

egyes összetevőit, hogy létrehozza a 

gyulladásgátlók, porcépítők és 

ínszalagerősítők jól együttműködő 

keverékét. Ez az ízületet támogató 

kiegészítő nem csak elfedi a gondokat, 

hanem egyenes választ ad rájuk.

hogyan segít a bend a testednek?

A BEND mindegyik összetevőjének saját 

szerepe van. A feketekömény mag reagál 

az ízületek gyulladására és csökkenti azt, a 

kurkuma pedig a porc visszaépítésére és 

megerősítésére fókuszál. A többi 

tápanyag a sejtek táplálásáért, az 

oxidáció leküzdéséért és a környezeti 

stressz csökkentésééért felel, hogy 

ízületeid jól érezzék magukat és fiatalosan 

működjenek.

támogatja az egészséges 
gén jelátvitelt

hozzájárul az egészséges csontozat
megőrzéséhez

elősegíti az egészséges porc
kialakulását

erőteljes antioxidáns jellemzők

támogatja az egészséges ízületeket



fő összetevők

glükozamin-szulfát: Egy természetes összetevő, 
mely elősegíti a porc kialakulását, ezzel óvva az 
ízületek egészségét.

lenmag: Zsírsavakat tartalmaz és egy erőteljes 
antioxidáns hatással bír, melyek megadják a 
testednek, amire az egészséges ízületekhez és a 
kisebb izomfájdalmak enyhítéséhez szüksége van.

feketekömény mag olaj: Az egészségre gyakorolt 
jótékony hatásáról és antioxidáns képességeiről 
ismert feketekömény mag olaja az egyik erőteljes, 
fő összetevő a Bendben.

kurkuma: Egy ősi gyógynövény, melyet régóta 
tanulmányoz a modern tudomány jótékony hatásai 
miatt. Támogatja  atestedet az ízületek egészséges 
működésében.

levagen: Bár széles körben még nem ismert, a 
levagen klinikailag igazoltan támogatja az 
egészséges testműködést. Önálló márkanévvé vált 
sok, egészséges termékekkel foglalkozó vállalt 
összetevői között.
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a belek egészsége és jóléte

egy ízletes kiegészítőben.

mi a pure?

A PURE egy hathatós probiotikum és prebiotikum. 
Mi a probiutikum? A probiotikum olyan jó 
bektériumokat jelent, melyek javítják a gyomor 
általános egészségét, emésztési képességét és 
gyulladásait. A helytelen étkezési szokások, 
környezeti tényezők és öregedés miatt probiotikus 
szintünk leeshet, ezzel csökkentve a belek 
egészségét és általános közérzetét.

Tudományos Tanácsadó Testületünk mindezt szem 
előtt tartva hozta létre a PURE-t. Minden adagja 
prebiotikumot tartalmaz, táplálandó 
szabadalmaztatott probiotikus keverékünket, 
ezáltal még hatásosabbá téve azt. Ezen felül mag 
alapú összetevőkkel látták el a gyulladások 
csökkentése és az általános közérzet javítása 
érdekében.

hogyan segít a pure a testednek?

PURE visszaviszi a testedbe azt, amit a környezeti tényezők 
és a feldolgozott ételek elvesznek tőle. Probiotikumunk azon 
dolgozik, hogy segítse az emésztést, csökkentse a gyomor 
puffadását és növelje a tápanyagok felszívódását. Ezen felül 
a PURE mag alapú összetevői a gyomor rossz étkezési 
szokások miatti gyulladásának csökkentésén munkálkodnak. 
Amint a gyulladás alábbhagy, úgy nő meg a tápanyagok 
felszívódásának képessége, és egészséged és általános 
közérzeted javul.

A testedben minden összefügg. Például egy fájó hátat 
kiválthat merev csípő vagy térdín. Hasonlóképpen, az 
általános közérzeted összefügg a beleiddel. Amint 
megfelelő tápanyag és probiotikum kiegészítéssel javítasz a 
beleid egészségén, nyugodtabbnak, fejben tisztábbnak és 
boldogabbnak kezded majd magad érezni, amelyek nélkül 
nem élhetsz.

fokozott tápanyagfelszívódás

javítja az általános közérzetet

javítja a bélflórát

puffadás csökkentés
csökkenti a belek gyulladását

segíti az emésztést



fő összetevők

tökmagolaj: A zsírsavakról és antioxidáns és 
gyulladáscsökkentő tulajdonságáról ismert tökmagolaj a test 
minden részére jótékony hatással van. Kimondottan 
természetes erőforrásként és gyengéd segítőként adtuk hozzá, 
hogy segítse és nyugtassa a gyomrodat.

görögdinnyemag olaj: A görögdinnye magjának olaja 
antioxidáns hatással bír, mely segít a gyomrodnak az oxidáció 
elleni harcban. Tegyük ezt össze magas rost- és 
zsírsavtartalmával, és máris tökéletes pluszt jelent ez az olaj a 
Pure összetevői között.

lenmag olaj: A rostdús, magas omega-3 zsírsav tartalmú és 
gyulladáscsökkentő lenmag olaj erőteljes kiegészítő, mely 
támogatja a nyugodt, jó közérzetű gyomrot.

prebiotikus tulajdonságok: Prebiotikumok tulajdonságait 
sűrítettük egybe, kimondottan azzal a céllal, hogy táplálják a 
Pure probiotikumát. A prebiotikumok természetes 
üzemanyagként működnek, az egyes összetevőket még 
hatékonyabbá téve.

probiotikus tulajdonságok: Természetes forrásból származó 
baktériumok összetett keveréke. Célja az, hogy segítse az 
emésztést, csökkentse a gyomorgyulladást és elősegítse az 
általános jó egészséget. Tudományos Tanácsadó Testületünk 
egészséges baktériumok széles választékát vette bele 
szabadalmaztatott élősejtes keverékünkbe.

inulin: A növényekben fellelhető inulin rostdús prebiotikumként 
szolgál. Egyedülálló, rövidláncú zsírsavai lehetővé teszik, hogy 
a vékonybélen túljutva a vastagbélben üzemanyaggal és 
tápanyaggal lássa el probiotikumunkat.

további összetevőkért lásd honlapunkat. rainintl.com



táplálék az agynak. üzemanyag a testnek.

természetesen ad erőt mindennek.

növeli az értelmi képességeket

növeli a kreativitást

teljesen természetes,
tartós energiát biztosít

fejleszti a mentális ügyességet
javítja a kedélyállapotot és 
kezeli a stresszt

javítja az emlékezetet és felidézést

mi a bryt?

A BRYT egy teljesen természetes 

nootróp, mely egyesíti a magok erejét 

más, tudományosan megalapozott 

összetevőkkel. A nootróp szó 

rendszerint olyan termékre utal, 

melynek összetevő palettája támogatja 

az egészséges agyi folyamatokat, 

kezeli a stresszszinteket és növeli az agy 

gondolati reakcióját. A BRYT mindezt 

tudja, és még sokkal többet.

hogyan segít a bryt a testednek?

Tekints a BRYT-re a leghatásosabb 

agytáplálékra, amit valaha is ismertél. Túl sokan 

hanyagolják el étrendjüknek ezt a részét, ezért 

megkönnyítettük számukra. Mindegyik 

összetevőt különös gonddal válogatta össze a 

Tudományos Tanácsadói Testületünk, hogy azok 

megadják az agyadnak azokat a tápanyagokat, 

amelyekre a legmagasabb teljesítmény 

eléréhez szüksége van. Mindegyik kapszula 

egyfajta nagy erejű üzemanyagcellaként 

működik, mely csordultig tölti az elméd minden 

képességét.



Supplement Facts
Serving Size 2 Capsules
Servings Per Container 15

Amount Per Serving % Daily Value

Vitamin C (as ascorbic acid) 108 mg 120%
Niacin (as niacinamide) 32 mg 200%

* Daily value not established.

Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) 3 mg 176%
Vitamin B12 (as methylcobalamin) 70 mcg 2917%
Pantothenic Acid (as d-calcium 
pantothenate)

10 mg 200%

Caffeine 75 mg *
L-Theanine 100 mg *
N-Acetyl L-Tyrosine 50 mg *
Bacopa Monnieri Extract 200 mg *
Beta Alanine 75 mg *
Lion’s Mane Mushroom Powder 75 mg *
Green Tea Leaf Extract 25 mg *
Watermelon (citrullus lanatus)
Seed Powder 

50 mg *

Coconut Powder 50 mg *
Chia Seed Powder 50 mg *
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Other Ingredients: Hypromellose (capsule), Magnesium 
stearate, Silica. 

fő összetevők

oroszlánsörény gomba: Az egyik legszélsebb körben 

kutatott gombafajta. Az idegi tevékenység erőteljes 

fokozásának képességéről ismert oroszlánsörény gombáról 

úg ytartják, hogy segít az Alzheimer-kóron, demencián, 

szorongások és stressz kezelésében.

l-teanin: Olyan esszenciális aminosav, amelynek képessége 

főbb hormonok mozgósítására az agyban meghatározó a 

BRYT szempontjából. Nem csupán természetes energiát 

nyújt, hanem képes enyhíteni a szorongást és növelni az 

endorfint.

görögdinnye mag: Magas a sokszorosan és egyszeresen 

telítetlen zsírsav- és vitamintartalma, melyek elősegítik az 

egészséges agyműködést. Ezen felül antioxidáns 

tulajdonsága segít távoltartani a romboló szabadgyököket.

chia mag: Az egészséges zsírokkal és zsírsavakkal teli chia 

mag üzemanyagot és táplálékot nyújt az agynak a gondolati 

tevékenység javításában és az általános felidézésben.

további összetevőkért lásd honlapunkat. rainintl.com
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test-építő, regeneráló

vegán erővel rendelkező fehérje

mi a form?

A FORM egy növényi és mag alapú fehérje kiegészítő, melyet 

a legnagyobb teljesítményre fejlesztettek ki. Összetevőinek 

egyedülálló keveréke lehetővé teszi az izomnövekedést, a 

regenerálódás idejének csökkenését és az elengedhetetlen 

edzés utáni táplálást. Egyetlen más fehérje sem rendelkezik 

ilyen széleskörű tulajdonságokkal.

hogyan segít a form a testednek?

Vegán fehérjénk teljes körű testépítő. Természetes módon építi az 

izmokat, növényi fehérjéje pedig élettanilag nagy mértékben 

hasznosul, lehetővé téve a tested számára, hogy eredményesebben és 

teljesebb mértékben felhasználja. Ezen felül mag alapú összetevői 

olyan BCAA-kat (elágazó láncú aminosavak) biztosítanak, melyek 

segítik a regenrációit, aminosavakat, melyek megvédenek, valamint 

zsírsavakat, melyek építenek és táplálnak. A FORM tényleg egy 

minden az egyben fehérjekiegészítő.

természetes kinézetű izomzatot épít

keto-diéta  barát

növeli az erőt és
természetes teherbírást

segíti az edzés utáni 
regenerálódást

cukormentes

alacsony kalóriatartalmú, 
nagyon laktató

a form bcaa tulajdonságai

A BCAA egy mozaikszó, mely a Branch Chain 

Amino Acid kifejezést takarja (elágazó láncú 

aminosavak - ELAS). Ezek az aminosavak 

fehérjetömböket alkotnak, és amikor ilyen 

formában bomlanak le, hatásos izomépítőként és 

a regeneráció összetevőiként működnek. Minden 

egyes adag FORM több mint 3g ELAS-t tartalmaz, 

köztük 8 esszenciális aminosavat, amit a tested 

nem tud előállítani. Nehéz a piacon másik, ilyen 

erőteljes tulajdonságokkal bíró ELAS-t találni. Ez 

pedig a mag alapú táplálkozás igazi hatalma.

sok bcaa aminósav van benne



fő összetevők

borsó fehérje: Erőteljes fehérje, melynek 

természetes tulajdonságai lehetővé teszik könnyű 

felszívódását és az anabolikus tömegnövelést. Azért 

is hasznos ez az összetevő, mert magas teljesítményt 

nyújt minimális kalóriabevitel mellett.

chia mag: Nagy mennyiségben tartalmaz 

többszörösen és egyszeresen telítetlen zsírsavakat, 

valamint főbb vitaminokat, melyek segítenek a test 

egészséges működésében. Ezen felül antioxidáns 

tulajdonságai segítenek szembeszállni a 

szabadgyökökkel és elősegítik a regenerációt.

inkamogyoró fehérje: Hihetetlenül erőteljes, 

teljesen természetes fehérje, mely mindazon nyolc 

esszenciális zsírsavat biztosítja, melyeket az emberi 

test nem képes előállítani.

inulin: Egy természetes rostanyag, mely segíti az 

emésztést és fehérje felszívódást. Ez nem csak 

tömegnövelésedet támogatja, hanem segít jobban 

érezni magadat a bőrödben és a testednek kiválóan 

működni.

további összetevőkért lásd honlapunkat. rainintl.com
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a belsőleg tiszta test

jobban működik

mi a renu?

A RENU a minden elemében természetes, 

mindennapos méregtelenítőnk. A tested nap mint 

nap számtalan környezeti ártalomnak, 

méreganyagnak és szennyeződésnek van kitéve, 

melyek egészségtelen ételekből, 

szennyeződésekből és hulladékból származnak. E 

fenyegetések akadályozzák a tested 

létfontosságú funkcióit, és lecsökkentik 

boldogulásának lehetőségét. Ezért létrehoztuka 

RENU-t összetevők oly együttható keverékével, 

melyek feladata természetes módon 

megszabadítani a testedet ezektől a káros 

méreganyagoktól, és megtámogatni annak 

létfontosságú funkcióit.

hogyan segít a renu a testednek?

A RENU fókuszában elsődlegesen az áll, hogy 

megszabadítsa a testedet méreganyagoktól és környezeti 

ártalmaktól. Mindezt természetes módon, aktív szén, 

gyermekláncfű és egyéb hatásos összetevők segítségével 

teszi. Ezen túlmenően támogatja a máj, vese és egyéb 

szervek működését konkrét tpáanyagokkal és 

aminosavakkal. A RENU tele van antioxdiánsokkal és 

egészséges zsírokkal, hogy támogassa a sejtjeidet és azok 

egészséges megújulását. Napi használat esetén a RENU 

segíteni fog, hogy tisztának, egészségesnek és energiával 

telinek érezd magad belül.

méregteleníti a májat
 és veséket

eltávolítja a belső 
szennyeződéseket

támogatja az egészséges 
májműködést

erőteljes antioxidációs
védelmet ígér

védelmet nyújt
a környezeti ártalmak ellen

elősegíti a sejtek
megújulását



fő összetevők

CoQ10: Ezt az antioxidánst a test természetes módon állítja 

elő, azonban az öregedéssel lassul annak termelése. E 

tápanyag újbóli bevezetése növeli az energiaszintet, 

támogatja az egészséges szervműködést, és energiát biztosít 

a sejtosztódáshoz.

n-acetyl cisztein: A vese és máj károsodásának megelőzése 

érdekében segít a méregtelenítésben.

l-glutation: Egy antioxidáns, mely mérsékli az oxidációval 

járó stresszt. Nem csupán csökkenti az alkoholizmussal járó 

vagy nem amiatt bekövetkező zsírmáj betegség 

sejtrombolását, hanem idősebb egyéneknél segít az 

inzulinrezisztenciával kapcsolatban is.

aktív szén: Minden szempontból természetes tisztító, mely 

magához vonja a szennyeződéseket és méreganyagokat, 

eltávolítva azokat a szervezetből. Az aktív szénről az is 

bebizonyosodott, hogy nem csak a vese működését és 

egészségét javítja, hanem a bőr egészségét is.

gyermekláncfű (levél és gyökér): Hatásos, természetes 

méregtelenítő, mely megtisztítja a májat és támogatja a 

szervek működését.

chia mag: Az egészséges zsírokkal, omegákkal és 

antioxidánsokkal teli chia magolaj erőteljes sejtszintű 

támogatóként lép fel.
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Supplement Facts
Serving Size: 2
Servings Per Container: 30

Ingredient Value** %Daily

Micro Active CoQ10           30mg
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Amount per
Serving

N-Acetyl Cysteine         100mg

L-Glutathione (Reduced)   100mg

Alpha Lipoic Acid          50mg

Proprietary Blend          500mg 

 Bentonite 
 Activated Charcoal 
 Dandelion (Root & Leaf) 
 Slippery Elm (Bark)
 Fenugreek (Seed) 
 Coriander (Seed) 
 Chia (Seed)  

Other Ingredients: Cellulose (capsule)

* Daily Value not established 

*

*

*

*

*

** Based on a 2,000 calorie diet




