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Prva v vrsti med vsemi tahionskimi izdelki je tahionizirana voda-Tachyon Aqua. 

Po pitju  Tachyon Aqua najbolj pogosto ljudje opažajo splošno boljše počutje, več 
energije, boljše splošno počutje, po pitju vode, več energije je posledica tega, da 
tahionizirana voda, med drugim, vpliva tudi na človekovo BIOPOLJE.  

V Inštitutu BION so, med drugim, izvedli meritve neposrednega vpliva 
tahionizirane vode na biopolje človeka. Test se je izvajal na prostovoljcih. Prve 
spremembe pri meritvi biopolja so se pokazale že po 7 minutah, po 15 minutah pa 
se je učinek še povečal: človekovo biopolje se je zgostilo, ter ustvarilo zaščitni vpliv, 
ki da človeku več energije. 

Uporaba: 
 osebe z visokim krvnim tlakom-doda en zamašek  Tachyon Aque na liter in pol vode, 
 osebe z normalnim krvnim tlakom-doda pol zamaška Tachyon Aque na liter in pol 

vode, 
 osebe z nizkim krvnim tlakom-doda od 3-6 kapljic Tachyon Aque na liter in pol vode. 

Ko plastenko enkrat odprete jo shranjujte v hladilniku. 

 

        Celoten test je predstavljen na internetni strani BION Inštituta: 
        http://www.bion.si/  
        http://www.bion.si/gradiva-objave/Porocila/Tachyon_aqua-08.pdf



 
 

TACHYON CLA ACTIV 

Tachyon CLA activ, v obliki kapsul je prehransko dopolnilo, ki je vir konjugirane 
maščobne kisline-CLA. 

CLA lahko varujejo pred prostimi radikali. EFSA-Q-2008-
2670 

Konjugirana maščobna kislina (CLA) podpora (HepB) pri 
odzivu na cepljenje. Pomaga pri dihanju pri astmi. EFSA-
Q-2008-2670 
  
Konjugirana maščobna kislina (CLA) prispeva k zdravi 
ravni glukoze v krvi. EFSA-Q-2008-2254 
 
Konjugirana linolna kislina (cis-9, trans-11 in trans-10, 

cis-12) - reguliranje telesne teže, povečanje presnove maščob. EFSA-Q-2008-3625 

 

Neto količina 
izdelka 

60 kapsul 

Število kosov  60 kapsul 
Teža ene kapsule 712 mg 
Sestavina kapsule Konjugirana linolna kislina (CLA): 300 mg  
Ostale sestavine Sojino olje: 150 mg 
Priporočena 
dnevna količina 

Priporočamo, da dnevno zaužijete do 3 kapsule Tachyon CLA 
activ. In sicer 1 kapsulo med ali takoj po obroku (zajtrk, kosilo, 
večerja). 

Pogoji 
shranjevanja 

Dobro zaprt, na suhem in do 25 C 

Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 
raznovrstno prehrano. 
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 



 

TACHYON SALMON OIL - OMEGA 3 1000 mg/500 mg 

Tachyon salmon oil-omega 3 je prehransko dopolnilo v obliki kapsul in je vir 
omega 3 maščobnih kislin. 

 
Omega 3 maščobne kisline so prisotne predvsem v morski hrani. 
Največ jih najdemo v olju plavih rib, kot so skuša, tuna, losos in 
sardele. 
Omega 3 dolgoverižne maščobne kisline  - imunski sistem; Pomaga / 
k / spodbuja / podpira telesno obrambo; stimulira imunski sistem. 
EFSA-Q-2008-4381 
 
Omega 3 alfa-linolenska kislina pomaga pri ohranjanju zdrave 
krvnega tlaka. EFSA-Q-2008-1412 

 
Dolgoverižne maščobne kisline omega 3  (EPA / DPA / DHA) - Kardiovaskularni sistem/ 
zdravje srca: 
-prehrana, bogata z dolgoverižnimi omega 3 MK ohranja zdrave arterije, 
-prehrana, bogata  z dolgoverižnimi omega 3 MK  spodbuja zdravo srce. 
Prispeva k zdravju srca. Zaužitje 3g tedensko ali dnevno 0.45g večkrat nenasičenih 
dolgoverižnih omega-3 maščobnih kislin, kot del zdravega načina življenja, pomaga 
vzdrževati zdravo srce. EFSA-Q-2008-3637 
 
EPA + DHA - dolgoverižne omega 3 maščobne kisline - za zdrave oči, možgane in srce. 
Omega 3 maščobne kisline podpirajo zdravo srce. EFSA-Q-2008-1475 
  
Ribje olje / Omega-3 olja iz rib / EPA in DHA lahko pripomore k nadzoru / uravnavanje 
lipidov (maščob) v krvi / maščobna sestava ribjega olja / Omega-3 olja iz rib / EPA in DHA 
pomagajo podpirati zdravo srce. EFSA-Q-2008-1485 
  

Neto količina 
izdelka 

30 kapsul 

Teža ene 
kapsule 

1150 mg  

Sestavina 
kapsule 

EPA (eikozapentaenojska kislina): 180 mg (18%) DHA (dokozaheksaenojska 
kislina): 120 mg (12%) 

Ostale sestavine Ribje olje 
Priporočena 
dnevna količina 

Priporočamo, da zaužijete 1 kapsulo dnevno, pred obrokom hrane. 

Pogoji 
shranjevanja 

Dobro zaprt, na suhem in do 25 C 

Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno 
prehrano. 
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 



 
 

TACHYON E VITAMIN 

Tachyon E vitamin je prehransko dopolnilo v obliki kapsul in je vir vitamina E. 

  

Vitamini so potrebni za normalno delovanje človeškega 
organizma. 

  

Vitamin E - Regeneracija vitamina C, vitamina C in vitamin 
E imata sinergijski učinek. EFSA-Q-2008-990 

Vitamin E pomaga pri spominu in dojemanju, zlasti pri starejših. EFSA-Q-2008-970 

Vitamin E lahko nevtralizira proste radikale in pomaga ohranjati zdravo srce. EFSA-
Q-2008-953 

Vitamin E je potreben za ohranjanje energije in splošne vitalnosti. EFSA-Q-2008-952 

Vitamin E - za normalno funkcioniranje imunskega sistema. EFSA-Q-2008-948 

 

Neto količina izdelka 60 kapsul 
Število kosov  60 kapsul 
Priporočena dnevna 
količina 

Priporočamo, da dnevno zaužijete 1-2 kapsule, pred 
obrokom hrane. 

Pogoji shranjevanja Dobro zaprt, na suhem in do 25 C 
Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 

raznovrstno prehrano. 
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 



 
 

TACHYON ABC FORMULA 

Tachyon ABC formula je prehransko dopolnilo, v obliki kapsul, ki je vir 
vitaminov in mineralov. 

______________________________________  

Sestavine posamezne kapsule: 
Vitamin C: 82,5 mg (137,5 %)* 
Vitamin E: 22,0 mg (220%)* 
Niacin: 16,5 mg (91,66 %)* 
Pantotenska kislina: 5,9 mg (98,3 %)* 
Cink: 4,0 mg (26,67 %)* 
Železo: 2,5 mg (17,86 %)* 
Beta - karoten 2200 mcg (366,7 mcg vit A) - 45,8 % PDV vit A 
Vitamin B6: 1,8 mg (90 % )* 
Vitamin B2: 1,7 mg (106,2 %)* 
Vitamin B1: 1,0 mg (71,4 %)* 
Folna kislina: 110 mcg (55 %)* 
Biotin: 110 mcg (73,33 %)* 
Jod: 77 mcg (51,33 %)* 
Molibden: 63,4 mcg (84,5 %)* 
Krom: 44,9 mcg (69,1 %)* 
Selen: 23,0 mcg (46 %)* 
Vitamin B12: 1,1 mcg (110 %)* 

*RDA=PDV=priporočen dnevni vnos;  

Teža posamezne kapsule: 583,5 mg 
Neto količina: 17,5 g 
______________________________________  

• Vitamini so potrebni za normalno delovanje človeškega organizma. 
• Minerali so potrebni za normalno delovanje človeškega organizma.  

Neto količina izdelka 60 kapsul 
Priporočena dnevna 
količina 

Priporočamo, da dnevno zaužijete 1 kapsulo dnevno. 

Pogoji shranjevanja Dobro zaprt, na suhem in do 25 C 
Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 

raznovrstno prehrano. 
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
 Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 



 
TACHYON ALOA VERA 

Tachyon Aloe Vera je prehransko dopolnilo v obliki kapsul, ki vsebuje izvleček 
Aloe Vere. 

Alojo so poznale  številne starodavne kulture, tako v 
Egiptu, Perziji, Grčiji, kakor tudi v Indiji in Afriki. 
Aloja vera je puščavska rastlina, podobna kaktusu. Ima 
dolge, trde debele liste v obliki meča. Da lahko iz rastline 
pridobimo gel, ki je najmočnejši po svoji hranilni in 
učinkoviti vsebini, mora zoreti 3-4 leta. Iz aloje vere 
pridobivamo alojino smolo in alojin gel. 
 
V sredini lista je mehko tkivo, iz katerega pridobivajo 
alojin gel. Pridobivanje dragocene snovi ni enostavno. 
Zelo previdno morajo ročno odstraniti zunanje plasti lista 
in paziti, da mehkega tkiva ne onesnažijo z  grenkim 

sokom, ki vsebuje aloin. Nato iz mehkega tkiva iztisnejo dragoceni gel.  
Sok aloe vera je že od nekdaj poznan kot eliksir dolgega življenja. Zaradi svojih sestavin je 
prvorazredno dopolnilo k prehrani. 

 

Aloe vera - imunost: Prispeva k naravni obrambi pred mikroorganizmi/vzdrževanje 
normalnega imunskega sistema. EFSA-Q-2008-2729 
Aloe vera - antioksidativne lastnosti; EFSA-Q-2008-4615 
Aloe vera (Aloe barbadensis) - ima ugoden učinek na utrujenost, pomaga povečati odpornost 
na psihične obremenitve, pomaga spodbujati metabolizem. EFSA-Q-2008-3367 
 

Aloe Vera je zelo dobro predstavljena v knjigi Aloe Vera 
Avtor: Dr. Jurgen Weihofen, Birgit Gey-Kemper 

 

Knjigo lahko kupite tudi pri nas. 
Cena: 6,97 EUR 

 

 
 

Neto količina izdelka 60 kapsul 
Število kosov  60 kapsul 
Teža ene kapsule 650 mg  
Sestavina kapsule Aloa Vera prah 200/1: 12,65 mg  
Ostale sestavine Ostale sestavine: rastlinsko olje, čebelji vosek. 
Priporočena dnevna 
količina 

Priporočamo, da zaužijete 1 kapsulo dnevno, pred 
obrokom hrane. 

Pogoji shranjevanja Dobro zaprt, na suhem in do 25 C 
Ponudnik 4everlifenet 



 
TACHYON ALOA VERA JUICE 

Tachyon Aloa Vera Juice je tekoče prehransko dopolnilo iz rastline Aloe vera 
barbadensis. 

Alojo so poznale  številne starodavne kulture, tako v Egiptu, 
Perziji, Grčiji, kakor tudi v Indiji in Afriki. 
  
V sredini lista je mehko tkivo, iz katerega pridobivajo alojin 
gel. Pridobivanje dragocene snovi ni enostavno. Zelo previdno 
morajo ročno odstraniti zunanje plasti lista in paziti, da 
mehkega tkiva ne onesnažijo z  grenkim sokom, ki vsebuje 
aloin. Nato iz mehkega tkiva iztisnejo dragoceni gel.  
Sok aloe vera je že od nekdaj poznan kot eliksir dolgega 
življenja. Zaradi svojih sestavin je prvorazredno dopolnilo k 
prehrani. 
 
 

 
Aloe vera - imunost: Prispeva k naravni obrambi pred mikroorganizmi/vzdrževanje 
normalnega imunskega sistema. EFSA-Q-2008-2729 
 
Aloe vera - antioksidativne lastnosti; EFSA-Q-2008-4615 
 
Aloe vera (Aloe barbadensis) - ima ugoden učinek na utrujenost, pomaga povečati odpornost 
na psihične obremenitve, pomaga spodbujati metabolizem. EFSA-Q-2008-3367 
 

Aloe Vera je zelo dobro predstavljena v knjigi Aloe Vera 
Avtor: Dr. Jurgen Weihofen, Birgit Gey-Kemper 

Knjigo lahko kupite tudi pri nas. 
Cena: 6,97 EUR 

 

Neto količina izdelka 500 ml 
Vsebuje Čisti sok aloje: 99,8 %  
Ostale sestavine Citronska kislina: 0,1 %, kalijev sorbat. 
Priporočena dnevna 
količina 

Priporočamo, da zaužijete 15-20 ml (eno jedilno žličko) soka 1-3 krat 
dnevno, pred obrokom hrane.  

Pogoji shranjevanja Po prvi uporabi, shranjujete steklenico v hladnem in temnem prostoru 
(hladilnik), tem. +4C 

Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno 
prehrano. 
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 



 
 

TACHYON BETA KAROTEN 

Tachyon Beta Karoten je prehransko dopolnilo v obliki kapsul in je vir beta 
karoten in vitamina E.  

Beta karoten je provitamin vitamina A. V jetrih se beta 
karoten spremeni v vitamin A.  

Beta-karoten pomaga podpirati zdravo 
imunost/prispeva k telesni obrambi. Beta karoten 
pomaga ohranjati zdrav imunski sistem. EFSA-Q-
2008-987 

Beta karoten proti staranju kože/za zdravo kožo. 
EFSA-Q-2008-965, EFSA-Q-2008-2198 

Beta karoten v kombinaciji z vitamini C in E 
pomaga ohranjati zdrave oči, pomaga varovati lečo v očeh in mrežnico od oksidacije; 
so pomembna hranila za zdrav vid  (skozi vse življenje). EFSA-Q-2008-2201 

Neto količina 
izdelka 

50 kapsul 

Število kosov  50 kapsul 
Teža ene kapsule 340 mg 
Sestavina kapsule Beta karoten, vitamin E 
Vsebuje Beta karoten: 8000 μg (1333,3 μg vitamina A; 166,7 % 

(priporočenega dnevnega vnosa vitamina A), Vitamin E: 5 mg 
(40 % priporočenega dnevnega vnosa)  

Ostale sestavine Sojino olje, delno hidrogenirano sojino olje, sojin lecitin, čebelji 
vosek. 

Priporočena 
dnevna količina 

1 kapsulo, pred obrokom hrane. 

Pogoji 
shranjevanja 

Dobro zaprt, na suhem in do 25 C 

Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 
raznovrstno prehrano. 
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
 Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 



 
 

TACHYON C PLUS 

Tachyon C plus je tekoče prehransko dopolnilo, ki je vir vitamina C, bioflavonov 
limone, šipka, rutina, hesperitina, acerole. 
 
 

Sestavine v 2,5 ml tekočega vitamina C: 

• Vitamin C: 166,7 mg (277 8%)*  
• Bioflavoni limone: 166,7 mg 
• Šipek: 166,7 mg 
• Rutin: 5,5 mg 
• Hesperitin: 5,5 mg 
• Acerola: 2,8 mg 

 
 
 

Vitamin C je potreben za ohranjanje energije in splošne vitalnosti. EFSA-Q-2008-932  
Vitamin C prispeva k celični zaščiti pred škodo, ki jo povzročijo prosti radikali. EFSA-Q-2008-930 
Vitamin C je potreben za zdravo kožo. EFSA-Q-2008-924  
Vitamin C je potreben za ohranjanje zdrave krvne žile. EFSA-Q-2008-917 
Vitamina C poveča bsorpcijo železa iz živil. EFSA-Q-2008-919  
Vitamin C pomaga pri delovanju živčnega sistema; Vitamin C je potreben za normalno duševno 
funkcijo. EFSA-Q-2008-920 
Vitamin C, je potrebna kot del telesne obrambe; vitamin C pomaga pri podpori imunskega sistema. 
EFSA-Q-2008-921 
Rutin-antioksidacijske lastnosti: 1. Močan antioksidant, ki ščiti telesne celice pred škodljivimi učinki 
prostih radikalov 2. Izboljšuje imunski sistem. EFSA-Q-2008-2517 
Rutin-zdravje žil: Spodbuja delovanje krvnih žil (arterije, vene, kapilare), normalizira pretočnost, 
zdravje in elastičnost v steni krvnih žil. EFSA-Q-2008-2516 
Acerola (Malpighia glabra L.), - fizično zdravje: Pomaga pri podpori telesne vitalnosti. Pomaga, da se 
počutiš bolj močno. Krepitev vitalnosti/energije. Podpira vitalnost. Pomaga pri utrujenosti. EFSA-Q-
2008-3928 
Bioflavonoidi-Antioksidativna funkcija za pomoč pri podpori imunskega sistema. EFSA-Q-2008-2653 
Rosa canina (šipek) - Zdravje dihal: šipek prispeva k obrambi telesa. EFSA-Q-2008-4597 
Acerola-antoksidativne lastnosti: Acerola je pomemben vir prehranskih antioksidantov/Antioksidanti 
iz prehrane prispevajo k zaščiti pred prostimi radikali, ki povzročajo celične oksidacije/prispeva k 
zaščiti celic in tkiv pred oksidativnemu stresu/pomaga okrepiti naravno obrambo proti 
oksidativnemu stresu. EFSA-Q-2008-2926 
 
Neto količina izdelka 237 ml 
Priporočena dnevna 
količina 

Priporočamo, da dnevno zaužijete do 2,5 ml prehranskega 
dopolnila Tachyon C plus. 

Pogoji shranjevanja Dobro zaprt, na suhem in do 25 C 
Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 

raznovrstno prehrano. 
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 



 
 

TACHYON CLAMATH ALGAE 

Tachyon Clamath Algae je prehransko dopolnilo, v obliki tablet in je vir modro-
zelene klamatske alge. 

Modro-zelene klamatske alge AFA (latinsko 
Aphanizomenon Flos-Aquae) rastejo v jezeru Klamath, ki 
leži v južnem delu zvezne države Oregon, v ZDA. Jezero 
leži na vulkanskem področju, zato je narava v jezeru in 
okolici nasičena z vulkanskimi minerali. V jezero doteka 
več rek, ki jezersko vodo ves čas plemenitijo in napaja z 
vulkanskimi kamninami gora, ki obdajajo to jezero. 

Jezero Klamath (nadmorska višina 1300 m) je del 
zaščitenega naravnega področja in velja za enega 
najčistejših virov voda v severnem delu Amerike. Jezero 
je zelo plitvo ter večino leta obsijano s soncem, zato v tem 

jezeru mikroorganizmi, rastline, med njimi tudi alge, dobro uspevajo. Z veliko količino 
mineralnih kamnin bogato področje, veliko sončne energije ter s kisikom bogata, kristalno 
čista voda  jezera Klamath, predstavlja odličen naravni ekosistem za edinstveno algo, ki velja 
za eno izmed hranilno najbolj bogatih zelenih živil, ki jih danes dobimo na tržišču. 

Aphanizomenon flos-Aquae (AFA) (modro zelene alge) feniletilamin-Pomaga spodbujati 
pozitivne učinke na razpoloženje preko feniletilamina (PEA). AFA/PEA lahko podpira 
pozitivno razpoloženje. EFSA-Q-2008-2173 
 
Neto količina izdelka 60 tablet 
Število kosov  60 tablet 
Vsebuje Klamatsko algo 
Sestavine Klamatska alga v prahu: 250 mg 
Priporočena dnevna 
količina 

Priporočamo, da dnevno zaužijete 1 tableto, pred obrokom 
hrane. 

Pogoji shranjevanja Dobro zaprt, na suhem in do 25 C 
Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 

raznovrstno prehrano. 
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 



 
 

TACHYON ESTER C  

Tachyon ester C (kalcijev L-askorbat) je prehransko dopolnilo, v obliki tablet, in je 
vir vitamina C. 

Ester-C ® Povečuje absorpcijo vitamina C. Ester-C ®  je nekislinski , kar pomeni, da je  želodcu 
prijazen. EFSA-Q-2008-2285 
Antioksidant, ki pospešuje absorpcijo vitamina C in 
prispeva k delovanju imunskega sistema. EFSA-Q-2008-2284 
Vitamin C je potreben za ohranjanje energije in splošne 
vitalnosti. EFSA-Q-2008-932 
Vitamin C prispeva k celični zaščiti pred škodo, ki jo povzročijo 
prosti radikali. EFSA-Q-2008-930 
Vitamin C je potreben za zdravo kožo. EFSA-Q-2008-924 
Vitamin C, je potreben za ohranjanje zdrave krvne žile. EFSA-Q-
2008-917 
Vitamina C poveča absorpcijo železa iz živil. EFSA-Q-2008-
919 
Vitamin C pomaga pri delovanju živčnega sistema; Vitamin C je 
potreben za normalno duševno funkcijo. EFSA-Q-2008-920 
Vitamin C, je potreben kot del telesne obrambe; vitamin C pomaga pri podpori imunskega 
sistema. EFSA-Q-2008-921 
  
Neto količina izdelka 120 tablet/60 tablet 
Število kosov  120 tablet/60 tablet 
Teža ene kapsule 600 mg 
Sestavina kapsule Vitamin C (v obliki kalcijevega L-askorbata): 180 mg (300% 

priporočenega dnevnega vnosa) 
Vsebuje C vitamin 
Ostale sestavine laktoza monohidrat, kopolividon, krospovidon, magnezijev 

stearat, koloidni brezvodni silikagel 
Priporočena dnevna 
količina 

1 tableta 

Pogoji shranjevanja Dobro zaprt, na suhem in do 25 C 
Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 

raznovrstno prehrano.  
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 
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TACHYON GARLIC 

Tachyon Garlic je prehransko dopolnilo, ki vsebuje izvleček česna (Allium 
sativum). 

Po slovenski odredbi o razvrstitvi zdravilnih rastlin 
spada v najvarnejšo kategorijo H, ki ima enak pravni 
položaj kot hrana.  

 
Česen podpira telesu lastni obrambni 
sistem/imunost. Česen spodbuja naravni obrambni 
mehanizem /imunost. Česen pomaga krepiti 
naravno odpornost. EFSA-Q-2008-3537 

 
Česen poveča občutljivost telesa na insulin. Česen ima pozitiven učinek na presnovo 
sladkorja. Izboljša oslabelost, ki je posledica učinka insulina. Uravnava krvni sladkor. 
EFSA-Q-2008-3538 

Česen ohranjanja zdravje srca/ohranja normalno raven holesterola/pomaga 
vzdrževati normalno raven maščob v krvi/prispeva k zdravemu ožilju. EFSA-Q-
2008-2725 

Česen pomaga ohranjati zdravo delovanje dihalnega sistema. EFSA-Q-2008-3094 

Česen lahko prispeva k vzdrževanju ravnotežja mikroorganizmov v črevesju, in za zaščito 
pred škodljivimi mikroorganizmi (bakterije, glive). EFSA-Q-2008-3095 

Neto količina izdelka 60 tablet 
Teža ene kapsule 700 mg 
Sestavina kapsule Oljni izvleček česna: 500 mg 
Ostale sestavine Mehka želatinasta kapsula: želatina, glicerol, voda 
Pogoji shranjevanja Dobro zaprt, na suhem in do 25 C 
Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 

raznovrstno prehrano.  
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 



 
 

TACHYON GINSENG 

Tachyon Ginseng je prehransko dopolnilo v obliki kapsul, ki vsebuje izvleček 
ginsenga. 

Teža posamezne kapsule: 690 mg 

Sestavina posamezne kapsule: Izvleček 
ginsenga (vsebuje 28% ginsenozidov): 37,1 
mg 

Ginseng (Panax ginseng) podpira imunski sistem. 
EFSA-Q-2008-4646 
Ginseng prispeva k zaščiti celic. EFSA-Q-2008-4428 
Ginseng prispeva k ohranjanju dobrih kognitivnih 
zmogljivosti, podpira spomin, prispeva k 
normalnemu krvnemu obtoku, kar je povezano z 
možgansko uspešnostjo, pomaga vzdrževati 
telesne in duševne zmogljivosti v primerih 

šibkosti, izčrpanosti, utrujenosti in izgube koncentracije. EFSA-Q-2008-4391 
Ginseng pomaga ohranjati normalno raven glukoze v krvi kot del zdravega načina življenja / Prispeva 
k normalni ravni glukoze. EFSA-Q-2008-4587 
Ginseng prispeva k spodbujanju vitalnosti. EFSA-Q-2008-4397 
Ginseng  pomaga proti utrujenosti. EFSA-Q-2008-4398 
Ginseng prispeva k naravni obrambi in pravilnemu delovanju imunskega sistema. EFSA-Q-
2008-4395 
Ginseng  pomaga spodbujati budnost. EFSA-Q-2008-4396 
 
 
Neto količina izdelka 60 kapsul 
Priporočena dnevna 
količina 

Priporočamo, da dnevno zaužijete do 2 kapsule, pred 
obrokom hrane. 

Pogoji shranjevanja Dobro zaprt, na suhem in do 25 C 
Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 

raznovrstno prehrano.  
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 



 
 

TACHYON HIMALAYA SALT 

Tachyon Himalaya salt je fino mleta sol, ki se lahko uporablja za soljenje 
jedi, za kopeli, za pripravo mazila, za obkladke,...  

 

 

 

Himalajski soli pravijo tudi cesarska sol ali Aleksandrova sol. Že v 4. stol. pr. n. š. 
so himalajsko sol, ki jo je Aleksander Veliki tovoril s Himalaje, uporabljali v 
njegovem kraljestvu, vendar so jo smeli uporabljati samo pripadniki najvišjih 
družbenih stanov. O tako imenovani himalajski ali Aleksandrovi soli so v tujini 
napisali že veliko knjig in člankov. 
Priporočljivo je, da se pri odmerjanju soli ne uporablja kovinska žlica, ker je kovina 
reaktivna. Bolje je uporabiti keramične, steklene ali plastične žlice. 
 
Uporaba: Lahko se uporablja na številne načine: 

• v kuhinji za pripravo hrane,  
• v kopelih,  
• za masažo (mazilo iz nasičene raztopine himalajske soli in oljčnega olja), 
• za obkladke (nasičena raztopina himalajske soli),  
• pa tudi za pripravo mazila za kožo (kakovostno oljčno olje-1dcl, nasičena raztopina 
himalajske soli 0,4 dcl, pitna voda 0,4 dcl). Pred vsako uporabo in med samo uporabo dobro 
pretresite oziroma premešajte, da nastane gladka emulzija. Pripravljeno mazilo shranjujte v 
hladilniku. 

 
Priprava nasičene raztopine himalajske soli (pri sobni temperaturi približno 26 % 
nasičenje): V 0,5 l vode raztopite približno 200 g Tachyon Himalaya salt.  

Himalajska sol je zelo dobro predstavljena v knjigi Himalajska kristalna sol 
Avtor: Dr. Jurgen Weihofen 

Knjigo lahko kupite tudi pri nas. 
Cena: 6,97 EUR 

 

Vsebuje Himalajsko sol, 

Količina: 500g. 
Pogoji shranjevanja Na sobni temperaturi 
Opozorilo Shranjevati nedosegljivo otrokom. 



 

HIMALAYA SALT 

Himalaya salt je fino mleta sol, ki se lahko uporablja za soljenje jedi, za 
kopeli, za pripravo mazila, za obkladke,...  

 

 

Himalajski soli pravijo tudi cesarska sol ali Aleksandrova sol. Že v 4. stol. pr. n. š. 
so himalajsko sol, ki jo je Aleksander Veliki tovoril s Himalaje, uporabljali v 
njegovem kraljestvu, vendar so jo smeli uporabljati samo pripadniki najvišjih 
družbenih stanov. O tako imenovani himalajski ali Aleksandrovi soli so v tujini 
napisali že veliko knjig in člankov. 
Priporočljivo je, da se pri odmerjanju soli ne uporablja kovinska žlica, ker je kovina 
reaktivna. Bolje je uporabiti keramične, steklene ali plastične žlice. 
 

 
Uporaba: Lahko se uporablja na številne načine:  
• v kuhinji za pripravo hrane,  
• v kopelih,  
• za masažo (mazilo iz nasičene raztopine himalajske soli in oljčnega olja), 
• za obkladke (nasičena raztopina himalajske soli),  
• pa tudi za pripravo mazila za kožo (kakovostno oljčno olje-1dcl, nasičena raztopina 
himalajske soli 0,4 dcl, pitna voda 0,4 dcl). Pred vsako uporabo in med samo uporabo dobro 
pretresite oziroma premešajte, da nastane gladka emulzija. Pripravljeno mazilo shranjujte v 
hladilniku. 

Priprava nasičene raztopine himalajske soli (pri sobni temperaturi približno 26 % 
nasičenje): v 0,5 l vode raztopite približno 200 g Himalaya salt.  

Himalajska sol je zelo dobro predstavljena v knjigi Himalajska kristalna sol,  
Avtor: Dr. Jurgen Weihofen 

Knjigo lahko kupite tudi pri nas. 
Cena: 6,97 EUR 

 

 

Vsebuje Himalajsko sol;   

Količina: 500g. 
Pogoji shranjevanja Na sobni temperaturi 
Opozorilo Shranjevati nedosegljivo otrokom. 



 

TACHYON KOENCIM Q 10 

Prehransko dopolnilo Tachyon koencim Q 10 v obliki kapsul vsebuje koencim Q 
10 (ubikinon). 

Koencim Q10 lahko pomaga ohranjati zdravo 
možgansko funkcijo. EFSA-Q-2008-2248 

Koencim Q10 ohranja zdravo srce. Lahko pomaga 
ohranjati zdrav krvni tlak. Lahko pomaga ohranjati 
zdravo raven holesterola. EFSA-Q-2008-2457 
  
Lahko prispeva k vzdrževanju normalnega krvnega 
tlaka. EFSA-Q-2008-2644 
  
  

V primeru večjih energetskih potreb telesa ali za večjo duševno ali telesno 
zmogljivost ali za podpiranje energetske oskrbe na obremenjene mišice, kot so 
skeletne mišice, srčne mišice. EFSA-Q-2008-2645 

Koencim Q10 lahko poveča fizične vzdržljivosti. Koencim Q10 lahko poveča športne 
dosežke pri tistih, ki imajo zmanjšano zmogljivost, ampak morajo biti tudi brez 
poškodb. EFSA-Q-2008-2646 

 
Neto količina izdelka 37,8 g 
Število kosov  60 kapsul 
Teža ene kapsule 630 mg 
Sestavina kapsule Koencim Q10: 30 mg 
Ostale sestavine rastlinsko olje, lecitin 
Priporočena dnevna 
količina 

S poljubno tekočino (priporočamo vodo) zaužijte 1 kapsulo 
pred obrokom hrane. 

Pogoji shranjevanja Dobro zaprt, na suhem in do 25 C 
Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 

raznovrstno prehrano. 
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
 Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 

 



 
 

TACYHON CORAL CALCIUM 

Tachyon Coral Calcium je prehransko dopolnilo, v obliki prahu in je vir kalcija in 
magnezija. 

Magnezij je skupaj s kalcijem potreben za zdrave kosti 
in zobe.  

1) Kalcij poveča korist  laktobacilov in zmanjša 
patogene bakterije,  
2) Kalcij podpira naravno obrambo,  
3) Kalcij podpira odpornost na patogene bakterije. 
EFSA-Q-2008-3617 

  

 

Neto količina 
izdelka 

100 g 

Vsebuje Koralni kalcij v prahu: 100 g. Od tega kalcij: 34 g, magnezij: 1,5 g;  
Sestavine Priporočena dnevna količina 4 g koralnega kalcija vsebuje: Kalcij: 

1360 mg (170% priporočenega dnevnega vnosa), Magnezij: 60 mg 
( 20% priporočenega dnevnega vnosa ) 

Priporočena 
dnevna količina 

Priporočamo, da dnevno zaužijete 4 g koralnega kalcija v prahu 
(majhna čajna žlička). Zameša se v vodo in spije takoj po obroku 
hrane. Priporočljivo je, da se koralni kalcij zauživa zvečer. 

Pogoji 
shranjevanja 

Dobro zaprt, na suhem in do 25 C 

Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 
raznovrstno prehrano. 
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 

 

 

 



 

TACHYON ROYAL JELLY 

Tachyon Royal Jelly je prehransko dopolnilo v obliki kapsul, ki vsebuje matični 
mleček, olje pšeničnih kalčkov, ter vitamin E.  

 
Matični mleček je izloček hipofaringealnih in 
mandibularnih (žrelnih) žlez, ki leže ob čebelji glavi 
tik ob možganih. Izločajo ga mlade čebele dojilje, stare 
pet do dvanajst dni, katerih naloga je skrbeti za zarod-
matico, čebele delavke in trote. 
 
Matični mleček je hranljiv za človeško telo in 
dobavo energije. Je naravni vir vitaminov in 
mineralov. Ima pozitivne učinke med 
menopavzo in splošno na kožo in človekovo telo. 
EFSA-Q-2008-3923 
 
 

Matični mleček pomaga pri utrujenosti. Pomaga pri podpori telesne vitalnosti. 
Pomaga, da se počutiš bolj poln energije. Krepitev vitalnosti/energije. EFSA-Q-2008-
1969 
 
Matični mleček lahko podpira zaščito celic pred nekaterimi škodljivimi učinki, zaradi 
prostih radikalov. EFSA-Q-2008-1967 
  
Matični mleček: 1. Ureja delovanje endokrinih žlez. 2. Matični mleček pomaga in 
spodbuja izločanje mleka pri doječih materah. EFSA-Q-2008-1966 
 
Neto količina 
izdelka 

60 kapsul 

Teža ene kapsule 751,6 mg 
Sestavina kapsule Olje pšeničnih kalčkov: 326 mg, Matični mleček: 167 mg, 

Vitamin E: 9,4 mg (94 % priporočenega dnevnega vnosa) 
Ostale sestavine Delno hidrogenirano sojino olje, čebelji vosek. 
Priporočena dnevna 
količina 

Priporočamo, da dnevno zaužijete do 2 kapsuli, pred obrokom 
hrane. 

Pogoji shranjevanja Dobro zaprt, na suhem in do 25 C 
Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 

raznovrstno prehrano. 
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 



 

TACHYON NATURAL SILICA 

Tachyon Natural Silica je prehransko dopolnilo, ki je vir njivske preslice 
(Equisetum arvense). 

Njivska preslica (Equisetum arvense)  
podpira funkcijo izločanja skozi 
ledvica. EFSA-Q-2008-4628 
 
Lahko pripomorejo k remineralizaciji 
telesa / silicij, v njivski preslici, pomaga 
ohranjati lase, nohte in kožo v 
optimalnem stanju. EFSA-Q-2008-4627 

http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/hmpc/equiseti_herba/39489507en.pdf 
 

Neto količina izdelka 60 ml 
Sestavine Njivska preslica-prah (Equisetum arvense): 6,2 g, alkohol: 

31,25 g, voda: 25 g;  
Priporočena dnevna 
količina 

Priporočeno, da zaužijete, dnevno, pred obrokom ali po 
obroku 8-15 kapljic 

Pogoji shranjevanja Dobro zaprt, na suhem in do 25 C 
Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 

raznovrstno prehrano. 
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 
 

Silicij je zelo dobro predstavljen v knjigi Silicij - Čudežno zdravilo 
Avtor: Birgit Gey-Kemper, Birgit Gey-Kemper 

Knjigo lahko kupite tudi pri nas. 
Cena: 6,97 EUR 

 



 

TACHYON NONI 

Tachyon Noni je Morinda Citrifolia, ki so ga že pred 2000 leti uporabljali v 
Polineziji, na Kitajskem in v Indiji ter tudi drugod za hrano.  

 

Uporabljeni so vsi deli rastline, 
od cveta, sadeža, pečk, listja, 
lubja do korenin.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11795436 
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-
1178620753812_1178620765976.htm 

 
 

Noni je zelo dobro predstavljen v knjigi Noni,Čudežni sadež za zdravje in kakovostno življenje  
avtor: Dr. Jurgen Weihofen 

Knjigo lahko kupite tudi pri nas. 
Cena 7,43 EUR 

 

Neto količina izdelka 950 ml 
Vsebuje Sok noni 99,6 %  
Ostale sestavine Aroma, citronska kislina 
Priporočena dnevna 
količina 

Pred uporabo dobro pretresite. Priporočamo, da dnevno 
zaužijete 15-20 ml (eno jedilno žličko) soka .  

Pogoji shranjevanja Po prvi uporabi, shranjujete steklenico v hladnem in temnem 
prostoru ( hladilnik ), tem. +4C 

Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 
raznovrstno prehrano. 
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 



 

TACHYON OMEGA 500 

Tachyon salmon oil-omega 3 je prehransko dopolnilo v obliki kapsul in je vir 
omega 3 maščobnih kislin. 

Omega 3 maščobne kisline so prisotne predvsem v morski 
hrani. Največ jih najdemo v olju plavih rib, kot so skuša, 
tuna, losos in sardele. 

Omega 3 dolgoverižne maščobne kisline  - imunski 
sistem; Pomaga / k / spodbuja / podpira telesno 
obrambo; stimulira imunski sistem. EFSA-Q-2008-4381 
 
Dolgoverižne maščobne kisline omega 3  (EPA / DPA / 
DHA) - Kardiovaskularni sistem/ zdravje srca: 
- prehrana, bogata z dolgoverižnimi omega 3 MK ohranja 
zdrave arterije; 

- prehrana bogata  z dolgoverižnimi omega 3 MK  spodbuja zdravo srce. 
Prispeva k zdravju srca. Zaužitje 3g tedensko ali dnevno 0.45g večkrat nenasičenih 
dolgoverižnih omega-3 maščobnih kislin, kot del zdravega načina življenja, pomaga 
vzdrževati zdravo srce. EFSA-Q-2008-3637 
EPA + DHA - dolgoverižne omega 3 maščobne kisline - za zdrave oči, možgani in srce. 
Omega 3 maščobne kisline podpirajo zdravo srce. EFSA-Q-2008-1475 
Ribje olje / Omega-3 olja iz rib / EPA in DHA lahko pripomore k nadzoru / uravnavanje 
lipidov (maščob) v krvi / maščobna sestava ribjega olja / Omega-3 olja iz rib / EPA in DHA 
pomagajo podpirati zdravo srce. EFSA-Q-2008-1485 
Omega 3 alfa-linolenska kislina pomaga pri ohranjanju zdrave krvnega tlaka. EFSA-Q-2008-
1412 
  
Neto količina 
izdelka 

60 kapsul 

Teža ene kapsule 715 mg  
Sestavina kapsule EPA (eikozapentaenojska kislina): 90 mg (18%)  

DHA (dokozaheksaenojska kislina): 60 mg (12%),  
Vitamin E: 10 mg (100% priporočenega dnevnega vnosa)  

Vsebuje Omega 3 maščobne kisline v obliki: EPA, DHA, ter vitamin E 
Priporočena dnevna 
količina 

Priporočamo, da zaužijete 1 kapsulo dnevno. 

Pogoji shranjevanja Dobro zaprt, na suhem in do 25 C 
Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 

raznovrstno prehrano. 
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 



 
 

PROBIO 4EVER 

Probio 4ever je prehransko dopolnilo, v obliki kapsul, ki je vir probiotičnih 
bakterij: Lactobacillus acidophilus, Lactococcus lactis, Bifidobacterium longum, 
Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum; 

 
Probiotiki ugodno delujejo na prebavo. 

Probiotik: Lactobacillus acidophilus LA-5 - Prebavni sistema. 
Prispeva k izboljšanju naravnega gibanja črevesja. EFSA-Q-
2008-3732 

Neto količina izdelka 60 kapsul 
Teža ene kapsule 515 mg 
Sestavina kapsule Probiotične bakterije….72,5 mg  

(skupno število probiotičnih bakterij 5 x 10 9) 
Od tega: 
Lactobacillus acidophilus….. 32,5 mg  
(število bakterij 2,25 x 10 9) 
Lactococcus lactis................. 10,9 mg  
(število bakterij 0,75 x 10 9) 
Bifidobacterium longum…….10,9 mg  
(število bakterij 0,75  x 10 9) 
Lactobacillus rhamnosus…….. 7,3 mg  
(število bakterij 0,5 x 10 9) 
Bifidobacterium breve………… 7,3 mg  
(število bakterij 0,5 x 10 9) 
Bifidobacterium bifidum…….3,6 mg  
(število bakterij 0,25 x 10 9) 

Vsebuje Probiotične bakterije 
Ostale sestavine Askorbinska kislina (vitamin C): 1,8 mg, magnezijev stearat 

(rastlinskega izvora), krompirjev škrob  
Priporočena dnevna 
količina 

Priporočamo, da zaužijete do 2 kapsule dnevno, pred obrokom 
hrane. 

Pogoji shranjevanja Dobro zaprt, na suhem in do 25 C 
Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 

raznovrstno prehrano. 
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 



 
 

4EVER FIBRE PLUS 
 

4ever fibre plus je odlično prehransko dopolnilo, ki vsebuje prehranske vlaknine, 
probiotike in prebiotike (juka, frukto-oligosaharide FOS). Je v tekoči obliki zato jo 
zlahka in enostavno zaužijete, ali samostojno ali v kombinaciji z vodo. 

 
Vsebina:  
Zgoščeni sadni pripravek Papaje (69%), sok 
Aloe (25%), zmleto laneno seme Linum 
usitatissimum (4%),prebiotiki FOS (0,96%), 
luščine semen indijskega tropotca (0,5%), 
izvleček juke (0,5%), probiotične bakterije vrste 
Lactobacillus Acidophilus, encim amilaza, 
encim lipaza in citronska kislina. 
  
Probiotik: Lactobacillus acidophilus LA-5 - 
Prebavni sistema. Prispeva k izboljšanju 
naravnega gibanja črevesja. EFSA-Q-2008-3732 
Linum usitatissimum (laneno seme) - Zdrav 
želodec; dobro za zdrav želodec in prebavni 
sistem / pomaga v simptomatskih tratmajih za 
gastritis in enteritis. EFSA-Q-2008-4643 

 

Lignini prisotni v Linum usitatissimum imajo estrogene lastnosti in je zato možno, da koristi 
za zdravje pri menopavzi. EFSA-Q-2008-2810 
 

Lignini prisotni v Linum Lignans prisotni v Linum usitatissimum ugodno delujejo na 
črevesje / pomaga vzdrževati normalno funkcijo črevesja / podpora za pravilno črevesno 
funkcijo/dobro za zdrav želodec in prebavni sistem. EFSA-Q-2008-2809 
 

Frukto-oligosaharidi / oligofruktoze podpirajo urejanje ravni lipidov v krvi - frukto-
oligosaharidi / oligofruktoze podpirajo urejanje metabolizem maščob  - skupaj z 
uravnoteženo prehrano prispevajo k zdravi ravni holesterola v krvi; - prispeva k / podpori 
ureditve ravni maščob v krvi; - prispeva k / podpira ureditev ravni holesterola. EFSA-Q-
2008-1592 
 
Neto količina izdelka 473 ml 
Priporočena dnevna 
količina 

Odrasli do 30 ml, otroci do 15 ml soka. Dozirna žlička je 
priložena izdelku. 

Pogoji shranjevanja Po prvi uporabi, shranjujete steklenico v hladnem in temnem 
prostoru ( hladilnik ), tem. +4C 

Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 
raznovrstno prehrano. 
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 



 
 

TACHYON PROSTATIN 

Tachyon Prostatin je prehransko dopolnilo, v obliki kapsul, ki vsebuje olje bučnih 
semen in olje palmetta (Serenoa repens) žagastolistna palma. 

 

Bučna semena (Cucurbita pepo) prispevajo k 
ohranitvi zdrave funkcije prostate. EFSA-Q-
2008-3098 

Serenoa repens, Sabal serrulata (Palmetto):  

1. Priporočamo kot vir maščobnih kislin, da se 
ohrani (obdrži) reproduktivno funkcijo.  

2. Zeliščni izvlečki iz tega izdelka, ugodno 
vplivajo na zdravje moških. EFSA-Q-2008-3224 

 

 
Neto količina izdelka 60 kapsul 
Teža ene kapsule 480 mg 
Sestavina kapsule Palmetto: 160 mg, Olje bučnih semen: 160 mg 
Ostale sestavine Rastlinsko olje 
Priporočena dnevna 
količina 

Priporočamo, da dnevno zaužijete do 2 kapsuli, pred 
obrokom hrane. 

Pogoji shranjevanja Dobro zaprt, na suhem in do 25 C 
Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 

raznovrstno prehrano. 
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 

 



 

TACHYON SOYA LECITIN 

Prehransko dopolnilo SOYA LECITIN je prehransko dopolnilo, v obliki kapsul, ki 
je vir lecitina. 

Lecitin pomaga vzdrževati normalno funkcijo 
kardio - vaskularnega sistema. EFSA-Q-2008-
3919 

Lecitin pomaga ohranjati normalno raven 
holesterola. EFSA-Q-2008-3870 

Lecitin (fosfolipid, ki vsebuje holin), podpira 
spomin in koncentracijo. EFSA-Q-2008-2716 

Pomaga vzdrževati normalno raven 
holesterola. EFSA-Q-2008-2366 

Spodbuja pravilno delovanje živčnega sistema. Za 
vzdrževanje optimalne duševne in kognitivne uspešnosti. EFSA-Q-2008-2332 

Neto količina izdelka 60 kapsul 
Teža ene kapsule 740 mg 
Sestavina kapsule Lecitin 500 mg 
Ostale sestavine Sojino olje 
Priporočena dnevna 
količina 

Priporočamo, da zaužijete 1 kapsulo pred obrokom hrane. 

Pogoji shranjevanja Dobro zaprt, na suhem in do 25 C 
Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 

raznovrstno prehrano. 
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Slika je simbolična 
 



 
 

EYE PROVISIO 
 

Prehransko dopolnilo EYE PROVISIO, v obliki kapsul, vsebuje izvleček borovnice, beto 
karoten, ter vitamin E. 

Antioksidant antocian iz borovnice pomaga ohranjati 
pravilno funkcijo mrežnice v očesu. EFSA-Q-2008-2033 
 

Borovnica je naravni antioksidant, ki zaščiti organizem 
pred oksidativimi poškodbami, na naraven način lahko 
preprečimo tveganje, ki ga povzročajo oksidacijski in 
peroksidacijski procesi. EFSA-Q-2008-3372 
 

Borovnice lahko podprejo vzdrževati (ohraniti) pravilen 
nočni vid. EFSA-Q-2008-3371 
 

Antociani iz  borovnic, bi lahko pomagali pri 
stabilizaciji ravni zdravega kolagena v očeh. EFSA-Q-
2008-2034 
 

Borovnice lahko pomagajo ohranjati integriteto žil. 
EFSA-Q-2008-2735 

 

Antociani v borovnicah lahko pomagajo ohranjati zdravo delovanje sluznice v želodcu in v 
tankem črevesju. EFSA-Q-2008-2036 
 

Beta karoten v kombinaciji z vitamini C in E pomaga ohranjati zdravje oči/so pomembna 
hranila za zdrav vid (skozi vse življenje). EFSA-Q-2008-988 
 

Beta karoten v kombinaciji z vitamini C in E pomaga ohranjati zdravje oči. Pomaga zaščititi 
očesne leče in mrežnico od oksidacijske škode. So pomembna mikrohranila za zdrav vid 
(skozi vse življenje). EFSA-Q-2008-966 
 
Neto količina izdelka 60 kapsul 
Teža ene kapsule 420 mg 
Sestavina kapsule Izvleček borovnice: 20 mg, Beta karoten: 6,66 mg (ustreza 

333 μg vitamina A; 41,63 % priporočenega dnevnega vnosa), 
Vitamin E: 4,0 mg (40 % priporočenega dnevnega vnosa) 

Vsebuje Izvleček borovnice, vitamin E, beta karoten (provitamin 
vitamina A) 

Ostale sestavine Sojino olje, želatina, palmitinsko olje, kokosovo olje, 
sredstvo za zgostitev glicerol rastlinskega izvora, 
stabilizator čebelji vosek, emulgator sojin lecitin 

Priporočena dnevna 
količina 

Priporočamo, da dnevno zaužijete 1 kapsulo, pred obrokom 
hrane. 

Pogoji shranjevanja Dobro zaprt, na suhem in do 25 C 
Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 

raznovrstno prehrano. 
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 



 
 

TACHYON ENERGY POWER SPIRULINA 

 

Tachyon Energy Power Spirulina je mikroalga v obliki tablet. 

 

Spirulina  pomaga povečati tonus in vitalnost. 
Pomaga pri utrujenosti. Pomaga pri podpori telesne 
vitalnosti. Pomaga, da se počutiš energetsko močno. 
Krepitev vitalnosti/energije. EFSA-Q-2008-2600 

Spirulina ohranja pravilno raven sladkorja. EFSA-Q-
2008-3877 
 

 
 

    Modro zelena alga Spirulina 

 je  

visoko kvalitetno 

 živilo. 
                                                    

                                                                                                                                       "spiralna oblika" Spiruline 

                               
Neto količina izdelka 50 tablet 
Teža ene kapsule 400 mg 
Vsebuje prah morske alge-mikroalge Spiruline 
Sestavine 400 mg Spiruline 
Priporočena dnevna 
količina 

1-2 tablete dnevno 

Pogoji shranjevanja Dobro zaprt, na suhem in do 25 C 
Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 

raznovrstno prehrano. 
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 



 

TACHYON PINNOTHIN 

 Prehransko dopolnilo Tachyon Pinnothin, v obliki kapsule, je izvleček storžkov bora. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Slika je simbolična 

 
Neto količina izdelka 60 kapsul 
Teža ene kapsule 839 mg 
Vsebuje Izvleček iz storžkov bora (PinnoThin)*: 720 mg 
Ostale sestavine Koncentrat mešanih tokoferolov (0,360 mg, od teh 0,25mg 

vitamina E 
  
Priporočena dnevna 
količina 

Priporočamo, da dnevno zaužijete do 3 kapsule dnevno. 30-
60 minut pred obrokom. 

Pogoji shranjevanja Dobro zaprt, na suhem in do 25 C 
Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 

raznovrstno prehrano. 
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 
 
Olje storžkov bora spodbuja občutek sitosti.;  
Olje storžkov bora vam daje nadzor nad vaš apetit.;  
Olje storžkov bora lahko nadzoruje vnos hrane.;  
Olje storžkov bora lahko zmanjša bodoči vnos hrane.;  
Olje storžkov bora lahko prepreči jedenje prigrizkov (snacking).;  
Olje storžkov bora je učinkovit zaviralec  apetita. EFSA-Q-2008-1338 



 

 

TACHYON BLADDER 

Tachyon Bladder je prehransko dopolnilo, v obliki kapsul, vsebuje izvleček brusnice 
(Vaccinium macrocarpon). Brusnica izhaja iz severne Amerike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brusnični sok  pomaga ohraniti zdrav sečni sistem. Brusnični sok ima pozitivni vpliv 
na sečni trakt. EFSA-Q-2008-2026 

 

Neto količina izdelka 60 kapsul 
Teža ene kapsule 620 mg 
Sestavine Izvleček brusnice: 250 mg 
Ostale sestavine Rastlinsko olje, lecitin, čebelji vosek 
Priporočena dnevna 
količina 

Priporočamo, da dnevno zaužijete 1 kapsulo. 

Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 
raznovrstno prehrano. 
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 



 
 

TACHYON ALOA ARBORENS 

Tekoče prehransko dopolnilo iz Aloe Arborescens in akacijevega medu.  
 

 Sveži sok ALOE ARBORESCENS je narejen iz listov 
biogojenih rastlin, starih najmanj 6 let. Proizvod je narejen s 
pomočjo miksanja svežega celega lista aloje (prav v tem se 
najbolj razlikuje naš izdelek od podobnih izdelkov te 
vrste). Izdelek ni pasteriziran, v izdelku ni dodanih 
konzervansov. V postopku proizvodnje izdelka je prostor v 
temi, tako da se ne uničijo snovi, ki so prisotne v aloji in bi 
se lahko v prisotnosti svetlobe uničile. 

Izdelek Aloe Arborens je rezultat dolgoletnih izkušenj 
italijanskega patra ROMANA ZAGA, ki je s pomočjo 
ALOE in medu pomagal veliko Ijudem (tj. recept, ki je 
nastal v revni četrti Brazilije, kjer ljudje niso imeli denarja 
za nakup dragih zdravil). To in še marsikaj zelo 

zanimivega je objavil v knjigi dr. Roberto Romiti »ALOE: la ricetta brasiliana detta 
»di Padre Romano Zago« 1999-B.I.S.. 

Iz široke uporabe rastline v preteklosti lahko razberemo številne koristi tako na 
simbolni kot tudi energetski ravni. V stari Kitajski je bila poznana kot uravnalec 
harmonije v telesu; v Ayurvedski medicini je opisana kot pomoč za zmanjševanje 
plesni in parazitov, v Indijski filozofiji, kjer na bolezen gledajo kot odziv telesa na 
blokado življenjske energije, pa je bila rastlina uporabljena kot osnova vseh terapij za 
razvoj duše.  

Neto količina izdelka 500 ml 
Vsebuje 45% sok Aloe Arborescens, 50% akacijev med, 5% destilirani 

sadni alkohol "grappa di monovitigno" 
Priporočena dnevna 
količina 

15-20 ml soka (približno 1–2 plastične žlice) ena-do trikrat 
dnevno, 20 minut pred jedjo.  

Pogoji shranjevanja Po prvi uporabi, shranjujete steklenico v hladnem in temnem 
prostoru ( hladilnik ), tem. +4C 

Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 
raznovrstno prehrano. 
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. 
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 



 

TACHYON B COMPLEX 

Prehransko dopolnilo Tachyon B complex, v obliki kapsul je prehransko 
dopolnilo, ki vsebuje vitamine iz B skupine, ter vitamin C in E.  

 
Sestavina posamezne kapsule:  
 
Vitamin B6: 1,8 mg (90 % priporočenega dnevnega vnosa vitamina) 
Vitamin B2: 1,7 mg (106,25 % priporočenega dnevnega vnosa vitamina) 
Vitamin B1: 1,4 mg (100 % priporočenega dnevnega vnosa vitamina 
Vitamin B3 (niacin): 18,0 mg (100 % priporočenega dnevnega vnosa) 
Vitamin B5: 6,0 mg (100 % priporočenega dnevnega vnosa vitamina)  
Vitamin B12: 3,0 μg  (300 % priporočenega dnevnega vnosa vitamina)  
Vitamin C: 60,0 mg (100 % priporočenega dnevnega vnosa vitamina)  
Vitamin E: 14,9mg (149 % priporočenega dnevnega vnosa vitamina)  
Folna kislina: 150,0 μg (75 % priporočenega dnevnega vnosa vitamina) 
Vitamin H (biotin): 66,0 μg (44 % priporočenega dnevnega vnosa) 
 

 
Vitamini skupine B (niacin, pantotenska kislina, vitamine B6, B2 in B12) spodbujajo metabolizem 
ogljikovih hidratov in energije. EFSA-Q-2008-971 
Vitamin B6 - energija in vitalnost; Potreben za ohranjanje energije in splošne vitalnosti. EFSA-Q-2008-
862 
Niacin je potreben za normalno delovanje živčevja. EFSA-Q-2008-840 
Vitamin B8: Vitamin B8 ali vitamin H (biotin) - Odpornost in trdnost nohtov. EFSA-Q-2008-3610 
Folna kislina in vitamin B12 pomagata graditi in vzdrževati močne kosti. EFSA-Q-2008-898 
Dopolnilo vitamina B12 lahko zniža krvno vrednostjo aminokisline homocistein, ki lahko pomaga 
ohranjati zdravo srce in cirkulacijo. EFSA-Q-2008-893 
Vitamin B12 (cianokobalamin) je potreben, za zdrav živčni sistem; Vitamin B12 (cianokobalamin) je 
potreben za normalno duševno funkcijo. EFSA-Q-2008-884 
Vitamin B12-zdrave kosti/zobje/ lasje/ koža in nohti; EFSA-Q-2008-891 
Vitamin B6-zdravje krvi: Pomemben za nastajanje normalnih rdečih krvničk. EFSA-Q-2008-859 
 
 
Neto količina izdelka 60 kapsul 
Število kosov  60 kapsul 
Teža ene kapsule 700 mg 
Priporočena dnevna 
količina 

1 kapsula, pred obrokom hrane. 

Pogoji shranjevanja Dobro zaprt, na suhem in do 25 C 
Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno 

prehrano. 
Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti.  
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 



 
TACHYON SILYBUM  

 

Tinktura iz pegastega badlja, artičoke in regrata. 
 

 PEGASTI BADELJ (SILYBUM MARIANUM GAERTN): 
- Lahko varuje celice in tkiva pred oksidativnimi poškodbami. 

Lahko varuje pred prostimi radikali, ki so posledica stresa, 
alkohola, UV izpostavljenosti ali onesnaženega okolja. EFSA-Q-
2008-4539  

- Zdravje jeter; podpira zdravje jeter / prispeva k zaščiti jeter / 
prispeva k razstrupljanju v jetrih / pomaga ohranjati jetrne 
funkcije in dodatno spodbuja prebavo in prečiščevanje telesa. 
EFSA-Q-2008-4538 

- Pomaga ohranjati zdravje srca. EFSA-Q-2008-4310 
- Prispeva k ohranjanju zdrave ravni krvnega sladkorja. EFSA-Q-

2008-4309 
 ARTIČOKA (CYNARA SCOLYMUS): 

- Intestinalno zdravje, prebave, prebavne motnje (želodec, slabost, bruhanje, občutek 
polnosti, napenjanje), pomaga pri prebavi, prispeva k normalni funkciji trakta, 
prispeva k intestinalnemu dobremu počutju, prispeva k normalnemu delovanju 
črevesnega trakta. EFSA-Q-2008-4426 

- Zdravje srca / Maščobe v krvi; prispeva k normalni ravni lipidov v krvi. EFSA-Q-
2008-4425 

- Antioksidativne lastnosti; Vsebuje antioksidante; Antioksidanti lahko zaščitijo vaše 
celice pred prostimi radikali. EFSA-Q-2008-442 

- Zdravje sečil; Tradicionalno se je uporabljala za normalno funkcijo izločanja urina. 
Tradicionalno se uporablja za podporo izločanja skozi ledvica. Artičoka je znana, da 
prispeva k normalni funkciji izločanja urina. EFSA-Q-2008-3437 

- Ledvično izločanje / odvajanje iz organizma; "Uporablja se za povečanje izločanja 
vode skozi ledvica",…EFSA-Q-2008-2986 

 REGRAT (TARAXACUM OFFICINALE WEBER): 
- Regrat lahko varuje celice in tkiva pred poškodbami zaradi oksidacije; Zaščita pred 

prostimi radikali, ki so posledica stresa, alkohola, UV žarkov ali onesnaženja okolja. 
EFSA-Q-2008-4545 

- Zdravje sečil; Pomaga ohranjati normalno funkcijo sečil / pomaga vzdrževati 
normalno funkcijo sečnega pretoka. EFSA-Q-2008-4544 

- Regrat spodbuja prebavo. EFSA-Q-2008-4543 
- Regrat prispeva k običajni želodčni in jetrni funkciji; prispeva k funkciji v 

intestinalnemu traktu. Pomaga pri fiziološkem pH ravnotežju v želodcu. EFSA-Q-
2008-4334 

 

Neto količina izdelka 50 ml 
Sestavine tekoči izvleček  PEGASTEGA BADLJA (Silybum Marianum semen): 60 %, 

tekoči izvleček  ARTIČOKE (Cynara Scolymus folium): 20 %, tekoči izvleček  
REGRATA (Taraxacum Officinale  radix): 20 % 

Priporočena dnevna količina Priporočamo 1-3x na dan po eno čajno žličko (2,5 ml), pred jedjo. 
Opozorilo Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. 

Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti.  
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Ponudnik 4everlifenet 


