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PŘIROZENÉ PŮSOBENÍ ČISTÉ
PŘÍRODY NA VÁŠ ORGANISMUS
Zdraví není samozřejmostí. O zdraví je třeba pečovat.
Účinná péče o vlastní zdraví znamená věnovat mu
pozornost dříve, než nastanou zdravotní problémy.

Vždyť žijeme v době, ve které platí, že:
pokud se nepostaráte o Vaše zdraví sami, pak to
za Vás nikdo neudělá. OKG má řešení, které Vám
pomáhá každý den upevňovat Vaše zdraví vzácnými
a unikátními výrobky z čisté přírody přirozeným
působením na Váš organismus.
Vítejte ve světě OKG!

Společnost O.K.G., s.r.o. byla založena 22. 2. 2001 v Brně.

ING. JIŘÍ KRČÁL
prezident a zakladatel
společnosti O.K.G.,s.r.o.

...Vaše denní 
porce zdraví
4
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OK Alfa+®
OK Alfa+ (115 ml), doplněk stravy pro celkovou harmonii Vašeho
organismu - bylinný extrakt s blahodárnými a revitalizujícími
účinky vyrobený ze 17ti druhů bylin podle léty ověřené receptury ze 17. století s využitím poznatků nejnovějších vědeckých
výzkumů.

810 Kč
€ 34,47

SLOŽENÍ:
extrakty: aloe pravá, smetánka lékařská (pampeliška), kurkumovník zedoárový, kurkuma
dlouhá (citvar), skořicovník kafrovník (kafr), myrhovník pravý (myrha), čekanka obecná,
šalvěj lékařská, bedrník anýz, heřmánek římský, hořec žlutý, jalovec obecný, kozlík lékařský,
máta peprná, skořicovník čínský (skořice), kopřiva dvoudomá, šafrán setý, alkohol 14,5 %,
sladidla - sacharóza, mannitol (Aloe vera, Taraxacum officinale, Curcuma zedoaria, Curcuma
longa, Cinnamomum camphora, Commiphora myrrha, Cichorium intybus, Salvia officinalis,
Pimpinella anisum, Chamaemelum nobile, Gentiana lutea, Juniperus communis, Valeriana
officinalis, Mentha piperita, Cinnamomum aromaticum, Urtica dioica, Crocus sativus)

115 ml

POZITIVNÍ ÚČINKY:
ČIŠTĚNÍ A REGENERACE ORGANISMU:
OK Alfa+ podpoří čištění Vašeho organismu, Myrhovník chrání organismus před oxidačním stresem, činnost vylučovacího traktu
účinně podporuje smetánka a jalovec. Šalvěj pomáhá tělo čistit
od mikrobů. Máta zklidní hladké svalstvo, ztlumí jeho nežádoucí
náhlé reakce. Šafrán usnadní ženám překonávání premenstruačních potíží a průvodních projevů období přechodu.

POSÍLENÍ ORGANISMU:
Kopřiva, hořec, kozlík, šafrán, myrhovník posilují kondici, skořicovník dodává energii, pomáhá při únavě. Aloe, šalvěj a kopři-

ZKUŠENOSTI NAŠICH KLIENTŮ
Afty i bolení v krku je pryč!
Můj manžel měl stále v ústech a na dásních afty. I když si je potíral
tinkturou z lékárny, znovu se dělaly. Pri kloktání OK ALFY plus zmizly do dvou dnů! Také bolest v krku úplně odezněla - stačilo pouze
2x vykloktat! Jsme oba velice spokojeni!
Ivana V., Brno

Slinivka a jaterní testy v pořádku
V březnu letošního roku (2011) jsem prodělala zánět slinivky, který mi
způsobil uvolněný žlučový kamínek. Po zklidnění zánětu následovala v dubnu operace žlučníku. Poté jsem měla rozházený celý krevní

va povzbuzují odolnost, obranyschopnost a imunitu. OK Alfa+
pomůže posílit organismus - posílí Vaši kondici, odolnost a obranyschopnost, pomáhá při rekonvalescenci po nemoci.

TRÁVENÍ A VYLUČOVÁNÍ:
OK Alfa+ přispěje ke správné činnosti Vaší trávicí soustavy. Máta,
kurkuma, anýz, čekanka a skořicovník příznivě ovlivňují trávicí procesy. kurkuma přispěje k udržování správné funkce jater a zabraňuje ukládání tuku v játrech, čekanka příznivě ovlivňuje zdraví jater.

obraz a hlavně jaterní testy. Ke konci dubna jsem objevila produkty
OKG a začala užívat Emulips a OK Alfu+. Už 1.června jsem měla výsledky na slinivku v normě a jaterní hodnoty mi výrazně klesly (ze 4,99 na
1,81). Přidala jsem tedy ještě OK Tau+ na játra a věřím, že až půjdu na
další náběr, budu mít v pořadku i ty. Co říci závěrem? Výrobky OKG mi
moc pomohly a budu pokračovat v jejich užívání. Díky za ně.
Ladislava P., Plzeň

Moje dlhoročné migreny sú preč!
Ja sa chcem podakovať OK Alfe+, že mi vyliečila moje migreny.
Využila som dve flašky a moje dlhoročné migreny sú preč.
Teraz som najštastnejší človek na svete! Dakujem tisíckrát a hlavne
chcem všetkým odkázať, že za tie peniaze to stojí!
Jarka F., Tesárske Mlyňany

země - trávící a lymfatický systém, slinivka, slezina, žaludek
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OK Balsam®
OK Balsam (60 ml) - unikátní přípravek k péči o pokožku se
zklidňujícími a regeneračními účinky vhodný pro celou rodinu,
vyrobený podle léty ověřené receptury ze 17. století s využitím
poznatků nejnovějších vědeckých výzkumů.

600 Kč
€ 25,53

SLOŽENÍ:
aloe barbadoská, skořicovník kafrovník (kafr), pupava bezlodyžná, šafrán setý, kurkumovník zedoárový, kurkuma dlouhá (citvar), hořec žlutý,
heřmánek římský, jalovec obecný, jasan zimnář (mana), máta peprná,
myrhovník pravý, reveň dlanitá (rebarbora), kasie italská (sena), šalvěj
lékařská, kozlík lékařský, vitamín E, vepřové sádlo, alkohol 30 %, voda,
glyceryl-dioleát - zvlhčující přísada

60 ml

POZITIVNÍ ÚČINKY:
ZKLIDNĚNÍ A REVITALIZACE:

ÚLEVA A ODSTRANĚNÍ:

OK Balsam Vám zklidní podrážděnou pokožku (při svědění, po
štípnutí hmyzu, po holení apod.) a výrazně v ní stimuluje revita
lizační procesy (např. při odřeninách či popáleninách). Je vhodný
především na suchou pokožku, zvláčňuje strupy.

OK Balsam Vám uleví při unavených a namožených svalech, podpoří funkci kloubů. Urychlí vstřebávání modřin, osvědčuje se i při
zhmožděninách. Napomůže k odstraňování bradavic, kuřích ok,
mozolů a proleženin, jizev, ... Je Vaší osobní lékárničkou!

ZKUŠENOSTI NAŠICH KLIENTŮ

Večer už to neměl skoro vůbec oteklé a ani modřina nebyla nijak
výrazná. Další dva dny jsem mazala střídavě OK Gel a OK Balsam, dnes
je to 4. den od nehody a není vidět, že by se mu něco stalo! Jsem moc
vděčná za výrobky a mohu jen a jen doporučit! Děkuji za ně :o)!

Moje zkušenost s OK Balsamem
Můj 4 letý syn Erik měl jít na obřízku, nechtěla jsem ho trápit a tak
jsem měsíc mazala předkožku OK Balsamem a musím se pochlubit
- opravdu nám to pomohlo. Stačilo každý den po celý měsíc mazat
a stahovat - a už nemusí na obřízku. Jsem vděčná za OK Balsam.
Ivana Č., Přelouč

Jizvy jsou pryč!
Před dvěma měsíci jsem prodělala neštovice. Na hrudníku mi
zůstaly jizvy. Vyzkoušela jsem OK Balsam, po třech týdnech se jizvy
zhojily a “zatočila jsem” tak i s akné na obličeji.
Denisa H., Bohumín

Čtvrtý den už nebylo vidět, že boural ;-)
Mému ročnímu synkovi neuhnul koš s hračkami :), takže do něj naboural. Měl velké štěstí, že těsně minul levé očičko :(. Hned, jak se
uklidnil, jsem vzala OK Gel a mazala celý den cca po 3-4 hodinách.
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Naďa D., Rokycany

Popraskané paty, rtíky? Balsamek!
Moje mamka měla popraskané paty a mastičky moc nezabíraly.
Během dvou týdnů používání OK Balsamu má paty skoro zahojené
a je moc spokojená. Doporučujeme! OK Balsam u nás “jede” každý
den v zimě. Mažeme rtíky všichni, když jsou od zimy a větru praskavé, a díky balsamku máme pusinky k zulíbání :o).
Lýdie E., Tanvald

Naštípnutá ruka bez otoku a hematomu
Nešťastně jsem spadla do rybníku a naštípla jsem si ruku v zápěstí.
Ihned jsem použila OK Gel - a neudělala se modřina ani otok. Lékař na
pohotovosti se divil, že tam není žádný otok a hematom, dostala jsem
dlahu a po sundání mazala a masírovala OK Gelem a OK Balsamem.

země - trávící a lymfatický systém, slinivka, slezina, žaludek

Alžběta V., Děčín

OK Gel®
OK Gel (60 ml) - unikátní přípravek k péči o pokožku se zklidňujícími a regeneračními účinky vhodný pro celou rodinu, vyrobený podle léty ověřené receptury ze 17. století s využitím
poznatků nejnovějších vědeckých výzkumů.

600 Kč
€ 25,53

SLOŽENÍ:
aloe barbadoská, skořicovník kafrovník (kafr), pupava bezlodyžná, šafrán setý, kurkumovník zedoárový, kurkuma dlouhá (citvar), hořec žlutý,
heřmánek římský, jalovec obecný, jasan zimnář (mana), máta peprná,
myrhovník pravý, reveň dlanitá (rebarbora), kasie italská (sena), šalvěj
lékařská, kozlík lékařský, Carbomer - zahušťovadlo, alkohol, voda

60 ml

POZITIVNÍ ÚČINKY:
ZKLIDNĚNÍ A REVITALIZACE:

ÚLEVA A ODSTRANĚNÍ:

OK Gel dezinfikuje a zklidní podrážděnou pokožku (při svědění, po
štípnutí hmyzu, po holení apod.) a výrazně v ní stimuluje revita
lizační procesy (např. při odřeninách či popáleninách).

OK Gel Vám uleví při unavených a namožených svalech, podpoří
funkci kloubů. Urychlí vstřebávání modřin, osvědčuje se i při
zhmožděninách. Napomůže k odstraňování bradavic, kuřích ok,
mozolů a proleženin, jizev, ... Je Vaší osobní lékárničkou!

ZKUŠENOSTI NAŠICH KLIENTŮ
OK Gel pomohl na ucpaný slzný kanálek

OK Gel mi zachránil nohu!

Ucpaný slzný kanálek měl náš Filípek od narození. Nejprve jsme
mu kapali antibiotikové kapičky. Potom jsme měli jít na prošťuchování slzného kanálku. Ale vzhledem k tomu, že měl permanentně
slabou rýmu, toto se stále oddalovalo. V jeho 7 měsícíh jsem se
rozhodla udělat kapky z OK Gelu. Kapala jsem mu několikrát denně
a masírovala, jak mne to pak doktor naučil. Očičko se začalo čistit.
Za tři dny mu přestal vytékat hnis. Slzný kanálek se zprůchodnil.
Lékařský zásah už nebyl nutný.

Uhodil jsem se do nohy a otevřel si starý zhojený bércový vřed.
Rána se mi zanítila a rozšířila. Masti a léky nepomáhaly. Naopak
- noha mi otekla a hrozila amputace. Použil jsem OK Gel na okolí
a později přímo do rány. Vřed se začal čistit. Zpočátku nastalo
zdánlivé zhoršení, pak ale otok zmizel a rána se pozvolna uzavírala. Po 2 měsících byla noha v pořádku! Dnes ji mažu OK Balsamem,
aby nová kůže nepraskala a byla pružná.

Ing. Dita K., Přelouč

Ječné zrno je za necelý týden pryč i bez zákroku
Marečkovi se udělalo velké ječné zrno na oku, oční lékařka
zvažovala zákrok, požádali jsme ji o týden posečkání, že vyz
koušíme bylinky. Začali jsme natírat OK Gelem, očko proplachovat
kapkami z OK Gelu a zákrok nebyl potřeba. Ječné zrno se za 5 dnů
zahojilo. Děkuji za OK Gel, který ušetřil mého syna od zákroku.

Stanislav K., Brno

Vynikající pomocník!
Moc děkuji za OK Gel, vynikající “pomocník do domácnosti”. Mému
synovi jsem ho dávala při prořezávání prvních zoubků, na každou
modřinu - a moc nám pomohl. Já jsem s ním spokojená také,
pomáhá mi na opary a popáleniny. Moc vám za něj děkuji.
Martina P., Brno

Mgr. Petra S., Strážovice

dřevo - pohybový a nervový systém
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Emulips®
Emulips (50 ml) a rodinné balení (115 ml) XXL, doplněk stravy pro optimalizaci trávení tuků vyrobený z rostlinného řepkového oleje z bezerukových a bezglukosinulátových odrůd
řepky, vysoce účinných emulgátorů přírodního původu a obo-

750 Kč

hacený zvýšenou hladinou vitamínu E. Účinky jeho aktivních

€ 31,91

složek jsou prověřeny dvanáctiletou praxí a bohatými pozitivními zkušenostmi.

375 Kč
€ 15,96

SLOŽENÍ:
vyvážená soustava emulgátorů - diglyceridy a monoglyceridy kyseliny
olejové, rostlinný řepkový olej (Brassica napus) z bezerukových a bezglukosinulátových odrůd řepky olejné, vitamín E (průměrná denní dávka 1 ml přípravku obsahuje 20 mg vitamínu E, tj. 167% doporučené denní
dávky), přírodní aromata

50 ml

115 ml

POZITIVNÍ ÚČINKY:
TRÁVENÍ:

OCHRANA ORGANISMU:

Emulips obsahuje emulgátory. Přirozené emulgátory jsou látky
obsažené ve žluči, podílejí se na štěpení tuků přijatých z potravy, které převádějí do snadno stravitelné emulgované formy usnadňující trávení. Tím se příznivě ovlivní vstřebávání látek roz
pustných v tucích, např. vitamínů A, D, E, K.

Antioxidační vitamin E ochrání buňky před oxidačním stresem, tj.
před působením nebezpečných kyslíkových radikálů (zvyšujících
riziko vzniku nemocí a urychlujících nástup projevů stárnutí).

ZKUŠENOSTI NAŠICH KLIENTŮ
O 3 velikosti oblečení a o 20 kg krásnější!

I pro žlučníkáře?!

EMULIPS užívám pravidelně. Přestože si nedokážu odepřít nic, na
co mám chuť (včetně sladkého), moje postava se začala tvarovat
do užších rozměrů. Už po 2 měsících jsem s EMULIPSem zhubla
o 1 konfekční velikost, nyní už jsou to 3 velikosti oblečení (z vel. 50
na 44) a 20 kg! Neveříte?! - Zkuste to také!

Snědla jsem balíček oliv, které mám moc ráda, ale druhý den mi
bylo velice težko (mám vyoperovaný žlučník). Zkusila jsem použít
EMULIPS a cítila jsem uvolnění, asi do hodiny mi bylo znatelně
lépe, lehčeji. Stejně účinný byl EMULIPS při nevolnosti po klobáse.
Navíc jsem už za 3 týdny shodila 2 kg, přestože si neodpírám sladkosti a hubnu jinak velice obtížně!

Zdeňka Š., Brno

Oldřiška Č., Brno

Všem maminkám!!!
Po využívání jedné lahvičky Emulipsu se množství mého
mateřského mléka rapidně zvětšilo! Dokonce musím mlíčko zamražovat, dcerka ho nestíhá spotřebovat :o). Emulips můžu vřele
doporučit. Jsem spokojená já i moje dcerka :o).
Žaneta Z., Žabčice
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dřevo - pohybový a nervový systém

Zlepšila se mi paměť
Od mládí jsem měla problémy s pamětí. Po půl roce užívání Emulipsu jsem zjistila, že jsem klidnější, lépe spím a dokonce jsem si
uvědomila, že se mi zlepšila paměť.
Ivana V., Brno

Emulips® Forte
Emulips Forte (50 ml) a rodinné balení (120 ml) XXL, doplněk stravy určený pro harmonizaci činnosti trávicího
traktu, který v současném civilizačním spěchu a stresu trpí a není většinou v optimální kondici. Je vyrobený z rostlinného řepkového oleje z bezerukových a bezglukosinulátových odrůd řepky,
vysoce účinných emulgátorů přírodního původu a bylinných extraktů (z máty
peprné, hořce žlutého a lékořice lysé), obohacený zvýšenou hladinou vitamínu
E a ochucený anýzovým olejem. Obsahem bylinných extraktů se výrazně zvyšuje i tak vysoká účinnost Emulipsu (prověřená 12-letou

810 Kč
€ 34,47

zkušeností), jeho působení především na trávicí trakt je
komplexnější. Přípravek má příjemnou chuť a vůni od
použitých bylin a anýzového oleje.

405 Kč
€ 17,23

SLOŽENÍ:
rostlinný řepkový olej (Brassica napus) (z bezerukových a bezglukosinulátových odrůd řepky olejné), vyvážená emulgační směs (diglyce
ridy a monoglyceridy kyseliny olejové), vitamín E (167% doporučené
denní dávky), máta peprná (Mentha piperita) - extrakt, hořec žlutý
(Gentiana lutea) - extrakt, lékořice lysá (Glycyrrhiza glabra) - extrakt,
anýzový olej - aroma

50 ml

120 ml

POZITIVNÍ ÚČINKY:
USNADNĚNÍ TRÁVENÍ A REGULACE VÁHY:

OCHRANA ORGANISMU PŘED KYSLÍKOVÝMI RADIKÁLY:

Emulips obsahuje emulgátory. Přirozené emulgátory jsou látky
obsažené ve žluči, podílejí se na štěpení tuků přijatých z potravy,
které převádějí do snadno stravitelné emulgované formy usnad
ňující trávení. Tím se příznivě ovlivní vstřebávání látek rozpustných
v tucích, např. vitamínů A, D, E, K.

Antioxidační vitamin E ochrání buňky před oxidačním stresem, tj.
před působením nebezpečných kyslíkových radikálů zvyšujících
riziko vzniku nemocí a urychlujících nástup projevů stárnutí. Jednotlivé složky přípravku působí synergicky, unikátním způsobem
se vzájemně doplňují a násobí tak svoji účinnost.

PODPORA ČINNOSTI TRÁVICÍHO SYSTÉMU:

CELKOVÉ POSÍLENÍ ORGANISMU, ODSTRANĚNÍ ÚNAVY,
POSÍLENÍ NERVOVÉ SOUSTAVY:

Máta usnadňuje trávení, přispívá ke správné funkci žaludku
a střevního traktu, pomáhá při nadýmání, plynatosti a při křečích
po jídle. Hořec podporuje trávení, lékořice působí příznivě na rovnováhu a optimální trávicí funkci i u osob s citlivou a dráždivou
trávicí soustavou. Podporuje procesy vedoucí ke snižování tělesné hmotnosti, aktivní látky lékořice pomáhají udržovat správnou
funkci žaludečních a střevních sliznic.

ZKUŠENOSTI NAŠICH KLIENTŮ
Na Emulips Forte nedám dopustit!
Nedávno jsem trpěla žaludečními obtížemi spojenými se zvracením. Bylo mi opravdu hodně špatně. Emulips, OK Alfa+, OKG
Factor Base mi problém zmírnily, ale za chvilku se objevil znovu...
Proto jsem si řekla, že vyzkouším Emulips Forte - vůbec jsem se
neromýšlela a hned objednala. Už po požití 1. dávky se mi do
20 minut opravdu ulevilo. Vždy, když jsem pociťovala nevolnost,
ihned jsem jej užila a bylo to v naprostém pořádku. Na Emulips

Máta přispívá k optimální relaxaci, odpočinku a dobrému spánku.
Přispívá k přirozené ochraně organismu, podporuje imunitní systém. Hořec dodává energii, posiluje „tělo i duši“, pomáhá
odstraňovat chronickou únavu a příznivě působí na nervovou
soustavu. Lékořice posiluje nervový systém, přispívá k udržování
normálních psychických funkcí.

Forte nedám dopustit! Jen 1 den jsem držela lehkou dietu a poté už
jedla všechno bez problémů a obtíže už se mi neobjevily. Opravdu
děkuji tomuto skvělému produktu! Silvie K., Bučovice
Silvie K., Bucovice

Místo sirupu na kašel Emulips Forte
Naše Karolínka prostydla a začala kašlat. Začali jsme dávat více
OK Alfy+, Factor Basi Kids a místo sirupu na kašel lžičku Emulipsu
Forte. ZA tři dny bylo po kašli i po nachlazení.
Lýdie E., Tanvald

dřevo - pohybový a nervový systém
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OK Omega+®
OK Omega+ (115 ml), doplněk stravy pro zdravé srdce a cévní
soustavu - exklusivní směs vysoce čistých rostlinných olejů vyrobená z vybraných druhů pupalkového, brutnákového a řepkového oleje obohacená vitamínem E.

930 Kč
€ 39,57

SLOŽENÍ:
brutnák lékařský (Borago officinalis) - olej ze semen, pupalka dvouletá
(Oenothera biennis) - olej ze semen, řepka olejná (Brassica napus) - olej
ze semen, vitamín E (denní dávka 10 ml přípravku obsahuje 10 mg vitamínu E, tj. 83% doporučené denní dávky), přírodní aromata (máta)

115 ml

POZITIVNÍ ÚČINKY:
OCHRANA ORGANISMU:

PODPORA METABOLICKÝCH FUNKCÍ:

OK Omega+ obsahuje rostlinné oleje s příznivým složením mast
ných kyselin. Navíc vitamín E chrání buňky před oxidativním
stresem a tím před škodlivým působením civilizačních vlivů.

Pupalka ovlivňuje hladinu prostaglandinů, které regulují celou
řadu metabolických funkcí

ZKUŠENOSTI NAŠICH KLIENTŮ
Za 8 týdnů bez ekzému!

Cholesterol i krevní tlak v normě!

Martínek trpěl atopickým ekzémem. Prvních 14 dní jsem užívala OK
Omegu plus, protože kojím, a syna jsem jí natírala. Aby se ústup
ekzému urychlil, začala jsem mu dávat denně pár kapek OK Omegy
plus vnitřně a postižená místa natírat OK Balsamem. Už za 8 týdnů
byl syn bez ekzému!

Manžel užíval léky na snížení hladiny cholesterolu. Co používá OK
omegu+s, cholesterol má v normě a léky už mohl vysadit. I mně se
po měsíčním používání OK omegy+ snížil cholesterol i krevní tlak
na normu. Doporučujeme.

Lucie S., Třebíč

Lupénka zmizela!
V mých 44 letech jsem poprvé v životě dostala lupenku. Udělaly se mi
skvrny po celém těle, svědily a každý den jsem se musela natírat zinkovým
olejem s velice nepříjemným zápachem. Dovedete si jistě pěedstavit
i dopad na moji psychiku! Lékaři se shodli, že nemoc je reakcí mého těla
na oslabení imunitního systému v důsledku velkého stresu. Pět dní jsem
se vydržela natírat a dostávala injekce do žil - bez výsledku! Pak jsem se
rozhodla vše vysadit a používat pouze OK omegu+. Po využívání dvou lahviček (2x denně) mi lupenka úplně zmizela z celého těla! Jsem vděčná za
tento výrobek, který mi umožnil bez trápení “být znovu ženskou”!

Eva K., Blansko

Po využití jedné lahvičky - téměř bez cukrovky a 3 kg
pryč!
Několik roků trpím cukrovkou II. typu, užívám léky, ale téměř bez
úspěchu. Letos dosahovala moje cukrovka v krvi 20 mmol a v moči
kolem 4 mmol. Lékař mě připravoval na “píchání” inzulinu, ale
právě v té době jsem získala, shodou náhod, přípravek OK OMEGA plus a začala 2x denně užívat lžičku po jídle. Po využití jedné
lahvičky mně lékař naměřil 10 mmol cukru v krvi, v moči 0 mmol
a zhubla jsem 3 kg! Mám radost z úspěchu a OK OMEGU plus
užívám dále!

Marzia F., Brno
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J. K., Lovosice

OK Gama+®
OK Gama+ (115 ml), doplněk stravy - směs upravených olejů
živočišného a rostlinného původu s blahodárnými a revitalizu-

jícími účinky určený k harmonizaci cévního a pohybového systému.
OK Gama+ svým jedinečným působením zvyšuje účinnost výrobku
OK Beta+. Unikátní a vysoce čisté ingredience zaručují PREMIUM

900 Kč
€ 38,30

kvalitu a zároveň Vaši spokojenost s výrobkem OK Gama+.

SLOŽENÍ:
upravený rybí olej (deodorizovaný olej se zvýšeným obsahem omega-3
mastných kyselin - EPA a DHA), řepka olejná - olej, di- a monoglyceridy
vyšších mastných kyselin, sezam indický (Sesamum indicum) - mletá semena, přeslička rolní (Equisetum arvense) - mletá nať, vitamín E (208 %
DDD*), rozmarýn lékařský (Rosmarinus officinalis) - suchý extrakt, vitamín
A (53% DDD*), vitamín D3 (60% DDD*), sladidlo - sukralóza, přírodní příchuť
pomeranč, barvivo rostlinného původu - Natural paprika orange color
(denní dávka přípravku obsahuje x % DDD*= doporučené denní dávky)

115 ml

POZITIVNÍ ÚČINKY:
PODPORA A POSÍLENÍ SYSTÉMU SRDCE A CÉV:

ZPEVNĚNÍ POHYBOVÉ SOUSTAVY:

Přeslička pomáhá udržovat pevné a pružné cévní stěny, stimu
luje cirkulaci krve. Organická vazba organického křemíku (Si)
z přesličky a jeho jedinečná kombinace s ostatními ingrediencemi
výrobku OK Gama+ podporuje pevnost a integritu cév. OK Gama+,
díky vysokému obsahu a čistotě omega-3 nenasycených mastných
kyselin, příznivě ovlivní stav a funkci srdce a cév - napomůže udržet
žádoucí hladinu cholesterolu v krvi. Kyseliny EPA a DHA přispívají
k udržení normální hladiny triglyceridů (tuků) v krvi i k udržování
normálního krevního tlaku.

Vitamín D podporuje vstřebávání a využití vápníku a fosforu,
udržování správné hladiny vápníku v krvi, pomáhá udržovat
normální stav kostí a činnost svalů. OK Gama+ svým jedinečným působením velmi významně zvýší účinnost výrobku
OK Beta+.

KŮŽE, SLIZNICE:
OK Gama+ díky obsahu vitamínu A přispěje k žádoucí pružnosti
a pěknému vzhledu a kvalitě Vaší kůže. Vitamín A působí rovněž
příznivě i na stav sliznic.

OCHRANA ORGANISMU PŘED VOLNÝMI RADIKÁLY:
Vitamín E obsažený v OK Gama+ posílí ochranu Vašeho organismu
proti nebezpečným účinkům civilizačních vlivů, má antioxidační
účinky - chrání organismus před působením nebezpečných kyslíkových radikálů.

ZKUŠENOSTI NAŠICH KLIENTŮ
Pravidelná a bezbolestná menstruace!

Vlásky už nepadají...

Díky mému onemocnění (Leidenská mutace) nemohu užívat hormonální antikoncepci, trpěla jsem velmi nepravidelným mestruačním cyklem a bolestmi a křečemi. Díky produktu OK Gama+ se
mi již po prvním měsíci tento cyklus upravil a ani bolesti nepřišly.
Dokonce i intenzita a délka se zmírnila. Moc děkuji za Gamu, protože mi i pomohla zkvalitnit nehty a vlasy.

Naší dcerce (8let) začaly padat vlasy. Nasadili jsme OK Gamu+ a už
po dvou týdnech bylo při mytí vlasů znát, že jich vymýváme mnohem méně!! Stříhání “na krátko”, které nám všichni doporučovali,
nebylo nutné :o). Moc děkuju a investice nelituju...
Lýdie E., Tanvald

Marcela M., Liberec

oheň - srdce, tenké střevo, oběhový a hormonální systém
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OK Omega®3 Complete
OK Omega-3 Complete (120 ml) je doplněk stravy pro péči o kardiovaskulární systém a jeho ochranu. Jde o originální směs
upravených olejů živočišného a rostlinného původu s blahodárnými a revitalizujícími účinky, s přidanými rostlinnými
steroly, doplněná dalšími biologicky aktivními látkami a s la-

930 Kč
€ 39,57

hodnou chutí pomeranče.

SLOŽENÍ:
upravený rybí olej (deodorizovaný olej se zvýšeným obsahem omega-3 mastných kyselin - EPA a DHA), rýžový olej, pupalka dvouletá (Oenothera biennis) olej
ze semen, brutnák lékařský (Borago officinalis) olej ze semen, di- a monoglyceridy vyšších mastných kyselin, rostlinné steroly (fytosteroly), vitamín E (416 %
DDD*), koenzym Q10, lykopen, vitamín A (90 % DDD*), vitamín D3 (100 % DDD*),
pomerančový olej - aroma

120 ml

POZITIVNÍ ÚČINKY:
OCHRANA SRDCE A CÉV:

POSÍLENÍ ORGANISMU, ZLEPŠENÍ KVALITY KŮŽE:

Vysoký obsah a čistota omega-3 nenasycených mastných kyselin,
jakož i přítomnost fytosterolů zaručují udržování normální hladiny
cholesterolu, což přispívá k ochraně srdce a cév i k podpoře mozkové činnosti. Kardiovaskulární soustava je u dnešní populace velmi zatěžována různými nepříznivými vlivy a je proto velmi žádoucí
ji udržovat v optimální stavu.

Koenzym Q10 je důležitou součástí energetického metabolismu
organismu. Vitamin A je významný pro udržování správné funkce
obranného systému, pomáhá rovněž udržovat pokožku v dobrém
a přirozeném stavu.

USNADNĚNÍ TRÁVENÍ:
Vitamin A příznivě ovlivňuje stav sliznic trávicího traktu a přispívá
tím k jeho správné funkci.

OCHRANA ORGANISMU PŘED KYSLÍKOVÝMI RADIKÁLY:
Antioxidační vitamin E chrání buňky před oxidačním stresem, tj.
před působením nebezpečných kyslíkových radikálů zvyšujících
riziko vzniku nemocí a urychlujících nástup projevů stárnutí. Posílí
ochranu Vašeho organismu proti nebezpečným účinkům civilizačních vlivů.

ZKUŠENOSTI NAŠICH KLIENTŮ
Cholesterol se snížil

A je po křečácích

Po měsíci užívání OK Omega-3 Complete se mi snížil cholesterol ze
7,4 na 4,7 mmol/l.

Můj manžel měl PROVAZCE KŘEČOVÝCH ŽIL na nohách, ale na operaci nechtěl, protože se to údajně vrací a viděl to jako zbytečné...
už po dvou baleních OK Omegy3 Complete !!!! má provazce PRYČ !!!
...jen velká škoda, že nás nenapadlo to nafotit... ale veliké díky za
sílu tohoto unikátního výrobku !!!

Jana B., Šumperk

Návaly horka a pocení jsou pryč!
Moje maminka měla s tímto velký problém. Několikrát denně se
převlékala, musela si fénovat vlasy - kdo to zažil, myslím ví, o čem je
řeč. OK Omegu-3 Complete užívá pravidelně a neví co to návaly jsou.
Dita K., Přelouč
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Libuše V., Tanvald

Factor Base® - NO
Factor Base NO – exkluzivní prášková směs pro přípravu
nápoje s příjemnou ovocnou chutí pro celkové povzbuzení organismu.

1950 Kč
€ 82,98

870 Kč
€ 37,02

SLOŽENÍ:
L-arginin, rozpustná vláknina, L-citrulin,
vitamin C, extrakt z ibiškového květu,
kyselina listová zcela bez chemické stabilizace

150 g

400 g

POZITIVNÍ ÚČINKY:
SYNTÉZA OXIDU DUSNATÉHO (NO):

POSÍLENÍ VITALITY A ENERGIE:

Arginin a citrulin jsou přirozenou součástí metabolismu, účastní
se mj. syntézy oxidu dusnatého, důležité složky metabolismu.

Vitamín C podporuje energetický metabolismus, pomáhá snižovat míru únavy a vyčerpání. Ibišek povzbuzuje organismus,
dodává vitalitu a energii, pomáhá při únavě. Stimuluje mentální
i fyzickou aktivitu, tlumí pocity „těžkých nohou“.

POSÍLENÍ SPRÁVNÉ FUNKCE NERVOVÉHO
A IMUNITNÍHO SYSTÉMU:
Vitamin C přispívá k normální činnosti nervové soustavy, podporuje psychickou aktivitu. Pomáhá udržovat správnou funkci
imunitního systému, a to i během intenzivního fyzického výkonu
a po něm.

ZKUŠENOSTI NAŠICH KLIENTŮ
Úleva v chodidlech
Ráno po prvním večerním užití FactorBase NO jsem cítila vekou
úlevu v nohách – přesněji v chodidlech, která mě už delší dobu
zábla a lýtka - lehce brněla a byla na dotek velice citlivá.
Ivona Ch., Borek

Bolest hlavy během chvíle odezněla
Ráda se podělím o svoji novou zkušenost s Factor Base NO. Před
několika dny mě od rána bolela hlava. Nejdříve pozvolná bolest,
postupně ale zesilovala nepříjemná tupá bolest. Nejdříve jsem
vyzkoušela “babský recept” (himalájská sůl, voda citron), který mi

PODPORA KRVETVORBY:
Kyselina listová přispívá k normální syntéze aminokyselin a metabolismu homocysteinu. Pomáhá snižovat míru únavy a vyčerpání, podporuje krvetvorbu, psychickou činnost a funkci imunitního systému.

ale nepomohl, spíše se stav zhoršil. Nakonec !!! mě osvítilo, že by
mohl pomoci FB NO. Užívá ho pár dní moje mamka, tak jsem si od
ní vzala dvě lžičky (jela jsem kvůli tomu 4 km do sousední vesnice
s urputnou bolestí) a užila dle návodu. Asi do půlhodiny bolest
postupně odezněla a ještě chvilku jsem cítila tlak v hlavě, který ale
taky asi za 15 minut ustoupil. Cítím velkou vděčnost za tak úžasný
přípravek. Navíc moje maminka po dvou dnech užívání měla tak
nízký tlak (léčí se s hypertenzí), že musela snížit dávku FB NO, než
jí pan doktor (na nejbližší kontrole) sníží dávku léků na tlak.
Monika D., Nyklovice

Manžel už nechrápe
Manžel spí trochu hlasitěji, tedy spal :-) diky FB NO spí klidně
a tiše! Takže už žádné chrápání.
Ivona Ch., Borek

oheň - srdce, tenké střevo, oběhový a hormonální systém
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MigrenOut®
MigrenOut® je zcela nový originální doplněk stravy určený pro
zklidnění bolestí hlavy různého typu, pro utlumení napětí v hlavě
a pro udržování „čisté a jasné“ hlavy. Unikátní receptura obsahuje suché extrakty ze 4 léčivých rostlin – kopretiny řimbaby, vrby
bílé, pivoňky lékařské a zázvoru lékařského. Ulevující, zklidňující
a bolesti hlavy tlumící účinky jednotlivých rostlinných extraktů
jsou doloženy v četných odborných studiích, složky působí synergicky a tedy vysoce účinně a kromě hlavního účelu poskytují

810 Kč
€ 34,47

i další příznivé zdravotní efekty.

SLOŽENÍ:
Mikrokrystalická celulóza, kolagenní hydrolyzát (plnidlo), zázvor lékařský extrakt
z natě, vrba bílá extrakt z kůry, pivoňka lékařské extrakt z květu, kopratina řimbaba extrakt z natě, stearát hořečnatý (protispékavá látka).

60 ks

POZITIVNÍ ÚČINKY:
ZKLIDNĚNÍ HLAVY PŘI BOLESTI:

POSÍLENÍ ORGANISMU, PŘÍZNIVÝ VLIV NA KLOUBY

Kopretina řimbaba ulevuje při bolestech hlavy včetně migrén,
podporuje relaxaci, přispívá k pocitu „čisté hlavy“.

Řimbaba pomáhá znovu nabýt dobrý mentální i fyzický stav. Zázvor působí blahodárně na cévy a srdce, dodává energii a vitalitu,
podporuje odolnost proti únavě. Vrba pomáhá udržovat mentální
i fyzický komfort, přispívá k udržování dobrého stavu a správné
funkce kloubů.

TLUMENÍ PROJEVŮ MENSTRUAČNÍHO CYKLU A MENOPAUZY, HORMONÁLNÍ ROVNOVÁHA:
Řimbaba usnadňuje průběh menstruačního cyklu a nástupu menopauzy. Tlumí nepříjemné průvodní projevy těchto fyziologických
procesů v ženském organismu a přispívá tím k udržování dobrého
psychického stavu. Pomáhá udržovat normální produkci hormonů.

CELKOVÉ ZKLIDNĚNÍ ORGANISMU, UVOLNĚNÍ, RELAXACE:
Vrba přispívá k optimálnímu uvolnění a relaxaci, podporuje zdravý
spánek.

PODPORA TRÁVICÍCH FUNKCÍ, UDRŽOVÁNÍ NORMÁLNÍ GLYKEMIE
Zázvor stimuluje trávení, pomáhá udržovat správnou funkci trávicího
traktu. Přispívá k udržování normální hladiny krevního cukru.

ZKUŠENOSTI NAŠICH KLIENTŮ
Celý den jsem zvládla bez bolesti
Od rána se hlásily menstruační bolesti, hned jak přišel balíček
s MigrenOutem dala jsem si jednu tabletku, odpoledne ještě jednu
a celý den jsem zvládla bez bolestí a je to úleva. Bolesti mívám
jen ve stresovém období, když jsem v pohodě, o ničem nevím a to

POSÍLENÍ OBRANYSCHOPNOSTI, PODPORA DÝCHACÍHO
SYSTÉMU
Zázvor podporuje imunitní systém, působí jako účinný antioxidant. Příznivě působí na stav a funkci dýchacího traktu. Pomáhá
udržovat optimální aktivitu imunitního systému v dýchacím traktu,
podporuje sekreci jeho sliznic, ulehčuje dýchání.

ZMÍRŇOVÁNÍ POTÍŽÍ PŘI CESTOVÁNÍ
Zázvor tlumí nevolnosti, brání zvracení během cestování letadlem
či automobilem.
určitě i díky výrobkům OKG. Proto moc děkuji za tak skvělý výrobek!

Šárka D., Praha

Do půl hodiny bylo po bolesti
Dostala jsem opožděnou menstruaci. Normálně na bolesti netrpím, ale dnes ráno mě bolelo hrozně břicho, až mi to vystřelovalo
do zad. Bez rozmyšlení jsem sáhla po MigrenOutu a světe div se.
Do půl hodiny bylo po bolesti. Produkty OKG jsou naprosto úžasné
a já za ně tímto moc děkuji.
Jana O., Praha

16

oheň - srdce, tenké střevo, oběhový a hormonální systém

OK Tau+®
OK Tau+ (115 ml), doplněk stravy - exklusivní obohacená směs
rostlinných olejů s blahodárnými a revitalizujícími účinky pro
funkční vylučovací systém.

960 Kč
€ 40,85

SLOŽENÍ:
ostropestřec mariánský (Silybum marianum) - mletá semena, tykev
obecná (dýně) (Cucurbita pepo) - olej a mletá semena, světlice barvířská
(Carthamus tinctorius) - olej, řepka olejná (Brassica napus) - olej, vitamín E (denní dávka 10 ml přípravku obsahuje 10 mg vitamínu E, tj. 83 %
doporučené denní dávky)

115 ml

POZITIVNÍ ÚČINKY:
PROČIŠTĚNÍ ORGANISMU:

TKÁNĚ, SVALY:

OK Tau+ s účinnou složkou ostropestřec přispěje k pročištění Vašeho organismu, k revitalizaci jaterní tkáně, posílí funkci jater.

Světlice jako jedna z účinných složek OK Tau brání tvorbě tukových
tkání, stimuluje růst svalů.

TRÁVICÍ A VYLUČOVACÍ SYSTÉM:

OCHRANA PŘED VOLNÝMI RADIKÁLY:

OK Tau+ stimuluje zažívací procesy - ostropestřec usnadňuje trávení.

OK Tau+ má díky přítomnosti vitamínu E má antioxidační účinky chrání Váš organismus před působením nebezpečných kyslíkových
radikálů.

SRDCE, CÉVY:
OK Tau+ přispěje k udržování žádoucího stavu srdce a cév –
ostropestřec příznivě působí na stav a funkci srdce.

ZKUŠENOSTI NAŠICH KLIENTŮ

od firmy OKG Brno. Po troch dňoch sa mi stav úplne stabilizoval,
problémy boli odstránené a pálenie sa stratilo!
Ing. Miroslav Š., Bratislava

Bolesti ustaly!
Po operaci žlučníku jsem držela dlouhou dobu dietu. Měla jsem
narušenou funkci jater, současně mě bolela záda. Vyzkoušela jsem OK
Tau+. Překvapil mě jeho účinek. Při pravidelném používání 2x denně
(ráno a večer) jsem pocítila úlevu a to jsem OK Tau+ používala krátce.
Po celkovém užívání jsem se cítila velmi dobře, bolesti ustaly. OK Tau+
jsem užívala celkem 2 měsíce - využívala jsem 2 lahvičky. Děkuji firmě
OKG za pomoc a výrobek, který pomůže mnoho lidem.
Oldřiška Č., Brno

Po troch dňoch sa mi stav stabilizoval!
počas zimy, po prechladnutí, opakuje sa mi časté močenie a pálenie v močovom mechúre. Bolo mi doporučené používať OK TAU+

Problémy s prostatou odezněly!
Je mi 84 let a léčím se asi 3 roky s prostatou, hrozila mi laparoskopická operace. Po využívání 4 lahviček OK Tau+ mi lékař sdělil, že
operace není třeba a na kontrolu jsem pozván až za rok.
Vladimír J., Brno

OK Tau+ na cirhózu jater?
Doporučila jsem známému, který má cirhózu jater OK Tau plus.
Po konzultaci s lékařem využíval 2,5 lahvičky a byl na odběrech
krve. Výsledek byl fantastický : hodnoty úplně normální. Pokračuje
v užívání dalšího výrobku.
Zlatomila P., Brno

voda - vylučovací a hormonální systém, ledviny, močový měchýř
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OK Beta+®
OK Beta+ (150 g), doplněk stravy pro podporu kloubů - směs
k přípravě nápoje s blahodárnými a revitalizujícími účinky vyrobená z pečlivě vybraných ingrediencí té nejvyšší kvality.

2430 Kč
€ 103,40

990 Kč
€ 42,13

SLOŽENÍ:
rozpustná pšeničná vláknina, tolice vojtěška (Medicago sativa) - suchý extrakt, glukosamin sulfát,
chondroitin sulfát, citrát vápenatý, fruktóza (sladidlo), citrono-mátové přírodní aroma

150 g

400 g

POZITIVNÍ ÚČINKY:
PODPORA REGENERACE, VÝŽIVY A OCHRANY KLOUBŮ:

ZPEVNĚNÍ KOSTÍ:

Vlivem jednostranné námahy kloubů, přetěžování, nadváhy, věku
kloubní chrupavka degeneruje. OK Beta+ obsahuje látky glukosamin
a chondroitin, které jsou přirozenou součástí základní struktury
chrupavky. Vojtěška pomáhá omezovat tělesnou hmotnost a tím
snižuje nadměrné zatížení kloubů.

OK Beta+ je zdrojem organicky vázaného vápníku (Ca), který navíc
vyniká vysokou vstřebatelností. Díky tomu OK Beta+ hraje pozitivní
roli v udržování normálního stavu kostí.

ZKUŠENOSTI NAŠICH KLIENTŮ
Bez léků a injekcí
Maminku trápily léta potíže s klouby - měla bolesti, špatně se jí
chodilo. Jedla léky na bolest, při zhoršení jí lékař ulevoval injekcemi. Vyzkoušela řadu nejrůznějších přípravků na klouby - bez
výsledku. Už po prvních dnech užívání výrobku OK Beta+ bolesti
ustaly. Je to už 10 měsíců a dodnes nepotřebovala léky ani injekce.
OK Betu+ užívá každý den a je nadšená.
Jiří K., Brno

I po závodech se cítí naprosto fit
Mala som problémy pri behaní, pri každom kroku ma v ľavom kolene nepríjemne pichlo a neskôr už mi to nedovolilo ani jazdiť na
bicykli. Po návšteve u ortopéda mi diagnostikoval osteoartritidu,
což je poškodená chrupavka a na kosti som už mala výrastky.
Podstupila som už 2. operaciu. (Andrejka Dermeková je vrcholový
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sportovec, triatloniska.) Začala užívat produkty OKG - OK Betu+
a OK Gamu+, na zábal kolena použila OK Gel a konečně i po závodech se cítí naprosto fit. Nyní poprvé po závodech může hned
trénovat, dokonce jí nevadí ani běh do kopce. Dřív to nebylo vůbec
možné. Takovou sílu mají bylinky OKG!
Andrea D., Gbely, SK

O 2 měsíce DŘÍV V PRÁCI!
Manžel měl těžký úraz po pádu z výšky - rozdrcený obratel. Po operaci, kdy mu voperovali do páteře šrouby, doktor předpokládal
návrat do práce nejdřív po 6-ti měsících. Manžel začal užívat OK
Betu+ a OK Gamu+ a doktor se divil, že mu výplň kolem obratlů
a šroubů tak rychle prorůstá. Do práce nastoupil už po 4 měsících!
Jsem velice vděčná za tyto unikátní produkty.

voda - vylučovací a hormonální systém, ledviny, močový měchýř

Lýdie E., Tanvald

Emulips® Slim
Emulips Slim (60 ks želatinových kapslí + 60 g bylinné
směsi), doplněk stravy napomáhající snížení obsahu
podkožního tuku vyrobený z přírodních ingrediencí
té nejvyšší kvality. Základními stavebními kameny
této exklusivní a tradiční receptury jsou výtažky ze
zeleného čaje, Garcinie cambogie a mnoha dalších
unikátních bylin.

1290 Kč
€ 54,89

SLOŽENÍ:
Capsules - pyruvát vápenatý, zelený čaj (Camellia sinensis) extrakt, garcinie kambodžská (Garcinia cambogia) - extrakt,
obal - želatina Drink - chaluha bublinatá, vrba bílá, smetánka lékařská (pampeliška), jehlice trnitá, libeček lékařský,
kukuřice setá, fazol obecný, šalvěj lékařská, kopřiva dvoudomá, mochna husí, řebříček obecný (Fucus vesiculosus, Salix
alba, Taraxacum officinale, Ononis spinosa, Levisticum officinale, Zea mays, Phaseolus vulgaris, Salvia officinalis, Urtica
dioica, Potentilla anserina, Achillea millefolium)

+
60 g

60 ks

POZITIVNÍ ÚČINKY:
ODBOURÁVÁNÍ TĚLESNÉHO TUKU:

DETOXIKACE ORGANISMU:

Emulips Slim obsahuje jako aktivní složky, kopřivu, zelený čaj,
kukuřici, libeček a šalvěj. Garcinie pomáhá v kontrole tělesného tuku, tlumí pocit hladu a chuť na sladké pokrmy. Pomáhá
udržovat normální hladinu cukru a tuku v krvi, potlačuje tvorbu
a usazování tuků v těle. Smetanka harmonizuje činnost trávicího
traktu,Chaluha snižuje energetický příjem, zvyšuje pocit plnosti
a sytosti, příznivě působí na energetický metabolismus, navozuje pocit nasycenosti a pomáhá snižovat a kontrolovat tělesnou
hmotnost.

Smetanka povzbuzuje činnost jater, a díky probiotické aktivitě
příznivě působí na gastrointestinální systém.

ZKUŠENOSTI NAŠICH KLIENTŮ

a ve svých 70ti letech mám tlak 130/80. Letos jsem s Emulipsem
Slim zhubla 5 kg, znovu jsem začala chodit cvičit do Sokola a cítím
se výborně!

Za měsíc 4 kg dole!
Od malička mám nadváhu a pálení žáhy jsem asi od 15ti let léčila
jedlou sodou. Jenže na VŠ se z nadváhy už stávala obezita a pálení
žáhy jsem měla téměř pořád. Když už jsem se kvůli bolesti bála
najíst nebo si lehnout, dostala jsem striktní dietu - rýži a hořký čaj.
Tomu jsem se chtěla vyhnout, takže jsem 3x denně začala užívat
Emulips i Emulips Slim. Bolesti do 4 dnů ustaly a za měsíc jsem
shodila 4 kila a v mírách 6-8-3 cm! A bez omezování v jídle!
Kamila M., Přerov

Cítím se výborně!
Měla jsem vysoký krevní tlak 180/120. Používám pravidelně OK Omegu+

URYCHLENÍ ŮČINKU:
Speciální mechanickou aktivizací použitých bylin je díky mnohonásobně zvětšenému povrchu a rozrušení buněčných stěn
usnadněno vstřebávání účinných složek do organismu a tím
výrazné urychlení a zvýšení jejich účinku. Stimulací metabolismu
dochází k rychlejšímu transportu živin i účinných látek ostatních
výrobků OKG na místo určení, tedy do buněk.

Božena Š

Mám o 5 cm méně přes boky!
S produktem Emulips Slim jsem po 30 dnech shodila 2 kila, v pase
mám o 5 cm méně přes boky o 3 cm méně a přes stehna o 4 cm
méně. Cítím se skvěle, jsem plná energie, kůže nezůstává převislá,
protože se z těla neodvádí voda, ale jen tuky a škodliviny.
Ivona Ch., Děčín

Úbytek 4 kg a 8 cm v pase!
EPo 14dnech používání výrobku Emulips Slim jsem zhubla 4 kg
a úbytek v pase 8 cm! Váhu i míry si dva měsíce držím.
M. C., Brno

voda - vylučovací a hormonální systém, ledviny, močový měchýř
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Emulips® Slim DRINK
Emulips Slim DRINK (60 g), doplněk stravy pro podporu hubnutí
- unikátní bylinná směs s blahodárnými a revitalizujícími účinky
sestavená podle staré receptury z 11 druhů bylin.

420 Kč
€ 17,87

SLOŽENÍ:
chaluha bublinatá, vrba bílá, smetánka lékařská (pampeliška), jehlice trnitá,
libeček lékařský, kukuřice setá, fazol obecný, šalvěj lékařská, kopřiva dvoudomá,
mochna husí, řebříček obecný (Fucus vesiculosus, Salix alba, Taraxacum officinale, Ononis spinosa, Levisticum officinale, Zea mays, Phaseolus vulgaris, Salvia
officinalis, Urtica dioica, Potentilla anserina, Achillea millefolium)

60 g

POZITIVNÍ ÚČINKY:
UDRŽENÍ SPRÁVNÉ VÁHY:

ODVOD NEŽÁDOUCÍCH METABOLITŮ HUBNUTÍ Z TĚLA:

Emulips Slim DRINK podpoří hubnutí kombinovaným účinkem obsažených složek. Chaluha snižuje energetický příjem, zvyšuje pocit
plnosti a sytosti, příznivě působí na energetický metabolismus,
navozuje pocit nasycenosti a pomáhá snižovat a kontrolovat tělesnou hmotnost. Libeček pomáhá eliminovat tuk z organismu.

Emulips Slim DRINK díky účinkům např. libečku povzbudí činnost jater
a ledvin a tím usnadní odvod nežádoucích metabolitů hubnutí z Vašeho těla. Speciální mechanickou aktivizací použitých bylin je díky mnohonásobně zvětšenému povrchu a rozrušení buněčných stěn dosaženo
zlepšení vstřebávání účinných složek do organismu a tím výrazné urychlení a zvýšení účinku výrobku Emulips Slim. V kombinaci s pitným
režimem zlepší odvod každodenních nežádoucích metabolitů z těla.

ZKUŠENOSTI NAŠICH KLIENTŮ
Bez injekcí a léků!
Před rokem jsem měla oteklé a bolavé klouby, lékař mi 5 měsíců
píchal injekce na bolesti a brala jsem i léky, po kterých mě začal
bolet i žaludek. Začala jsem užívat Emulips Forte, Emulips Slim
Drink a OK Omegu-3 Complete. Už po týdnu mě přestal bolet žaludek a po třech týdnech jsem zhubla 3 kg a po 2 cm na objemu
v pase, břichu i ve stehnech. Přidala jsem OK Betu+ a OK Gamu+
a po 20 dnech jsem byla úplně bez bolestí a otoků kloubů. Dnes
po 7 měsících nemám žádné problémy a ještě se mi upravila štítná
žláza. Jsem moc vděčná za výrobky OKG a budu je nadále užívat
jako prevenci.
Ivana Č., Přelouč

Šance žít život bez léků
V lednu 2010 mi byl v CARu zjištěn problém se štítnou žlázou.
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Po bližší kontrole u specialisty se ukázaly uzlíky na štítné žláze,
špatná hladina 3 hormonů a byly mi předepsány léky. Postupně
se to vyšplhalo až k Letroxu 75. Ve svých 33 letech jsem se nechtěla smířit s užíváním léků doživotně. Začala jsem užívat pravidelně
Emulips Slim Drink, OK Alfu+, OK Gamu+ a to 3x denně. Před kontrolou u lékaře jsem na 1měsíc léky vysadila, abych věděla jaký
účinek bylinky měly. VÝBORNÝ!!. Uzlíky zmizely a hladiny 3 hormonů byly - 2 v normě a třetí s hraniční hodnotou!! Díky, díky, díky
za šanci žít život bez léků!!
Šárka D., Praha

Zápcha je preč!
Dalšia výborná skúsenosť s produktom OKG Emulips Slim Drink.
Moje Linda (8 mesačná) mala prvý krát zápchu a stolica bola tvrdá,
až takú keď kakala tak kričala. Bolo to hrozné, mala som doma len
Emulips Slim Drink a trošičku som jej ho dala do vody na lačno
hneď ráno. Na obed se vykakala a stolicu už mala normálnu. Čoraz
viac zbožňujem produkty OKG! :-)

voda - vylučovací a hormonální systém, ledviny, močový měchýř

Mária H., Šuňava

Factor Base® - Kids
Doplněk stravy (60 žvýkacích tablet s příjemnou vanilkovo-jahodovou příchutí) s vitaminy a minerály pro děti
určený především k posílení obranyschopnosti. Je koncipován jako multivitamín, jehož užívání je pro děti příjemné a jednoduché - tablety se rozžvýkají jako bonbóny.

2040 Kč
€ 86,81

705 Kč

SLOŽENÍ:

€ 30,00

Fruktóza 434 mg, vápník 123 mg (tj. 15 % RHP*), hořčík 75 mg (20 %
RHP), vitamin C 60 mg (75 % RHP), betaglukan 50 mg, plnidlo: hydroxpropylmethylcelulóza, niacin 16 mg (100 % RHP), extrakt ze šípku 10 mg, stearát hořečnatý (protispékavá látka), beta-karoten 10 %
6 mg, přírodní aroma: jahoda, kyselina pantothenová 5 mg (83 %
RHP), zinek 4,3 mg (43 % RHP), sladidlo: steviol-glykosidy, vitamin B2
(riboflavin) 1,4 mg (100 % RHP), vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid)
1,4 mg (100 % RHP), vitamin B1 (thiamin-hydrochlorid) 1 mg (91 %
RHP), přírodní aroma: vanilka, měď 0,4 mg (40 % RHP), kyselina listová (kyselina pteroylmonoglutamová) 100 μg (50 % RHP), jód 53 μg
(35 % RHP), selen 30 μg (55 % RHP), vitamin D3 (cholekalciferol) 4 μg
(80 % RHP). Potahovací směs: hydroxypropylmethylcelulóza, aroma:
jahoda, sladidlo: steviol-glykosidy. *RHP: referenční hodnota příjmu.

60 ks

180 ks

POZITIVNÍ ÚČINKY:
POSÍLENÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU:
Factor Base Kids byl vyvinut především k doplnění vitaminů a mine
rálů, nedostatečně zastoupených ve stravě, do dětského organismu
a k posílení jeho obranyschopnosti. Nejen pečlivě sestavená sklad
ba vitamínů a minerálních látek, ale také další obsažené složky (extrakt ze šípků, betaglukany atd.) stimulují obranyschopnost organismu. Doporučujeme Factor Base Kids v obdobích zvýšené zátěže pro
organismus - tělesné i duševní, v období vyššího výskytu nemocí,
v období rekonvalescence a zejména v zimě a na jaře, kdy je nutný
zvýšený přísun vitamínů a stopových prvků.

PODPORA TRÁVICÍHO SYSTÉMU:
Factor Base Kids podporuje také zdraví trávicího systému. Zdrojem
obsaženého vápníku je jedinečný přírodní multiminerální komplex
ze 100% mořských řas, který obsahuje vysoce bioaktivní vápník
a hořčík + řadu dalších stopových prvků. Je všeobecně známo, že
vápník přispívá k normální funkci trávicích enzymů. Factor Base
Kids má také, díky obsaženým betaglukanům, podpůrný význam
pro diabetiky, betaglukany příznivě ovlivňují zejména hladinu cho-

ZKUŠENOSTI NAŠICH KLIENTŮ
NEVOLNOST v dopravních prostředcích je PRYČ!
Moje dcerka byla neustále nemocná. Okolo 1 roku se objevil ekzém,
mykózy, přidaly se dýchací potíže - bronchitidy, laryngitidy, záněty
průdušek. Do toho začala mít opakované angíny. Během půl roku měla
4x antibiotika! Byla jsem z toho hodně nešťastná. Začala jsem dávat dceři

lesterolu v krvi. Obsažené sladidlo - steviol-glykosidy (z rostliny
stévie) je pro diabetiky zcela neškodné.

OCHRANA ORGANISMU PŘED KYSLÍKOVÝMI RADIKÁLY:
Vyvážená kombinace vitamínu C a minerálů mědi se selenem činí
z Factor Base Kids mimořádně silný “antioxidační komplex”. Antioxidanty obsažené ve Factor Base Kids chrání metabolické pochody a správnou funkci tělních buněk, zabraňují tvorbě a působení
volných kyslíkových radikálů, které mohou nepříznivě působit na
buňky a tkáně a tím i na zdravotní stav. Antioxidanty zpomalují
projevy postupujícího stáří, posílí ochranu Vašeho organismu proti nebezpečným účinkům civilizačních vlivů.

PODPORA ZDRAVÍ ZUBŮ, KOSTÍ, KLOUBŮ:
Kopřiva, hořec, kozlík, šafrán, myrhovník posilují kondici, skořicovník dodává energii, pomáhá při únavě. Aloe, šalvěj a kopřiva povzbuzují odolnost, obranyschopnost a imunitu. OK Alfa+
pomůže posílit organismus - posílí Vaši kondici, odolnost a obranyschopnost, pomáhá při rekonvalescenci po nemoci.
Factor Base a OK Alfu+. Problémy se začaly rychle lepšit, laryngitidy od té
doby neměla vůbec, ekzém skoro zmizel. Pak se objevil, v té době nový
produkt, Factor Base Kids. A letos na jaře řádila ve školce nějaká silná
viróza a onemocnělo naráz spoustu dětí - ve třídě zůstalo pouze 6 dětí
z 24 a naše malá Adélka byla mezi těmi zdravými! To nikdy dříve nee
xistovalo, vždy onemocněla mezi prvními. Díky za tak úžasné produkty
a velké díky, že už nemusím do dcery cpát antibiotika a další léky!
Marcela P., Stařeč

Factor Base® - Kids
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Factor Base® – Detox
Factor Base - DETOX je originální, nově vyvinutý doplněk stravy pro
detoxikaci a pročištění organismu. Představuje špičku mezi širo
kou škálou současných detoxikačních přípravků dostupných na
trhu. Vědecky sestavená receptura vycházející z moudrosti věků

840 Kč
€ 35,74

a pečlivě vybrané byliny tvoří unikátní synergii pro Vaše zdraví.

SLOŽENÍ:
mikrokrystalická celulóza (plnidlo), prorostlík čínský 500 mg, lopuch větší
350 mg, smetanka lékařská 350 mg, česnek setý 300 mg, ostropestřec
mariánský 300 mg, amla - indický angrešt (Emblica officinalis) 300 mg,
stearát hořečnatý (protispékavá látka) v denní dávce 3 tablety. Potahovací
směs: hydroxypropylmethylcelulóza, glycerin, hydroxypropylcelulóza. (Bupleurum chinense, Arctium lappa, Taraxacum officinale, Allium sativum,
Silybum marianum, Emblica officinalis)

60 ks

POZITIVNÍ ÚČINKY:
POSÍLENÍ FUNKCE JATER:

POSÍLENÍ ČISTÍCÍ A ANTIMIKROBIÁLNÍ FUNKCE:

Játra jsou největším a také jedním z nejvytíženejších orgánů našeho těla. Jsou centrálním orgánem látkové výměny. Mají klíčovou
roli v metabolismu sacharidů, tuků i bílkovin, jsou trávicí žlázou,
která produkuje žluč, i žlázou endokrinní, ve které se tvoří některé hormony, jsou orgánem zásobním, ukládají glykogen, železo
a některé vitamíny, jsou v nich tvořeny bílkoviny krevní plasmy
a nezastupitelná je jejich úloha při detoxikaci organismu. Ostropestřec mariánský podporuje detoxikační funkce jater, chrání
jaterní tkáň, pomáhá při regeneraci jaterních buněk, stimuluje
regeneraci poškozených, či zničených jaterních buněk. Lopuch
větší usnadňuje trávení tuků.

Česnek setý stimuluje jaterní funkci, eliminuje bakterie, příznivě
ovlivňuje dýchací cesty.

ZKUŠENOSTI NAŠICH KLIENTŮ

už nezvrací! Já sama už nemám bolesti zad ani migrény ani
bolesti hlavy!

S FB Detoxem mám dobré zkušenosti. Měla jsem 4 měsíce průjem. Brala jsem Alfu, Tau a Emulips Forte – ale nic nepomáhalo.
K doktorovi jsem nešla, cítila jsem se dobře – až na ten průjem. FB
Detox jsem začala brát 3x denně a po 6-ti dnech bylo KONEČNĚ po
průjmu!!! Jsem z něho nadšená!
Janka K., Bratislava

Ze stresu už nezvrací, já jsem bez migrén
Přítel měl problém se spaním, ráno zvracel – všechno vliv stresu
z práce... Začal užívat FactorBasi detox – a po něm usne a ráno

Factor Base® – Detox

Lopuch větší usnadňuje trávení, zejména tuků, pomáhá udržovat
normální hladinu cukru v krvi. Smetanka lékařská napomáhá funkci žaludku a jater, pomáhá udržovat fyziologickou kyselost v žaludku. Amla - indický angrešt podporuje trávení, pomáhá udržovat
pravidelnost střevní funkce.

POSÍLENÍ OBRANYSCHOPNOSTI ORGANISMU:
Lopuch posiluje odolnost a přirozenou obranu organismu.

Iveta, Frýdek Místek

Průjem je minulost!
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POSÍLENÍ TRÁVICÍ FUNKCE:

Exzém z rukou mizí rychleji!
Ráda bych se podělila o zkušenost s Factor Base Detox – cca půl
roku se snažím zbavit kožního rpoblému na ruce, když jsem zjistila, že je to od jater, tak jsem se zaměřila tímto směrem, pravda,
že nastávalo zlepšení, ale pomaleji! Nyní užívám FB Detox šestým
dnem a ruka je už téměř zahojená, je pár dní a bude zase jako
„nová“. Děkuji moc za tento produkt!!! A také pročištění pociťuji na
vlastní kůži, a to opravdu hodně moc!
Petra K., Česká Třebová

Factor Base®
OKG Factor Base (60 ks želatinových kapslí) - unikátní vícekomponentní doplněk stravy s blahodárnými a revitalizujícími
účinky stimulující obranyschopnost organismu.

900 Kč
€ 38,30

SLOŽENÍ:
křemičitan vápenato-hlinitý (vysoce čištěný přírodní jíl), L-glutamin (aminokyselina), pukléřka islandská (mletá - prášek ze stélek) (Cetraria islandica), vitamín
A (22,5% doporučené denní dávky v 1 želatinové tobolce), obal tobolky - želatina, glycerol

60 ks

POZITIVNÍ ÚČINKY:
DETOXIKACE ORGANISMU, DÝCHACÍ TRAKT:

OBRANYSCHOPNOST ORGANISMU:

OKG Factor Base významně napomůže detoxikaci Vašeho organismu.
Pukléřka islandská pomáhá tělo zbavovat mikroorganismů, posiluje
tělo. Blahodárně působí na dýchací trakt, podporuje odkašlávání.

OKG Factor Base významně napomůže posílení Vaší obranyschopnosti. Vitamín A i pukléřka podporují správnou funkci a tím i obrannou účinnost imunitního systému.

ZAŽÍVÁNÍ:
Vitamin A obsažený v OKG Factor Base přispívá k udržování normálního stavu sliznic.

ZKUŠENOSTI NAŠICH KLIENTŮ
Průjem už se nám vyhýbá!
Naše Kristýnka trpí často průjmy, protože si ještě v necelých 3 letech dost strká prsty do pusy, ale samozřejmě před tím všechno
osahá (hlavně ve vlaku), a tak se nám v těle vesele množí bakterie,
které průjem podporují. Chtěla jsem vyzkoušet OKG Factor base,
která mi byla doporučena, protože pomáhá detoxikaci organismu,
vyvazuje celou škálu toxinů, které nám v těle překáží. Kristýnka
chodila každou hodinu na stolici a po podání OKG Factor base (půl
tobolky za den) už na záchod vůbec nešla. Druhý den měla stolici
normální, hustou a průjem se nám už v dalších dnech vyhnul :-).
Silvie K., Bučovice

A migrény jsou pryč!!
Asi 15 let trpím atypickými migrénami. Žádné léky mě nebyly schopné zbavit bolestí na delší dobu, ale s většími dávkami hrozila otrava.
Bez léků se příznaky vystupňovaly natolik, že jsem musela být hos-

pitalizována v nemocnici. Po propuštění začalo vše znovu a bolesti
byly horší než předtím. Začala jsem užívat výrobky OKG: Alfu, Omegu,
Emulips, OKG Factor Base a beru je i v současnosti. Opravdu nevím,
kdy mě hlava naposled zabolela a výše popsaný stav se neopakoval.
Milena K., Brno

Ekzém zmizel beze stopy!
Moje vnučka Kristýnka (5 let) se několik let trápila se svědivým
ekzémem, který měla rozškrabaný až do krve. Dávala jsem jí OKG Factor Base a OK Omega+ vnitřně a navíc jsem ji OK Omegou+ potírala
- a do 2 měsíců byl ekzém pryč. A je to již rok a vnučka je bez potíží.
Božena Š., Brno

Bez zažívacích potíží!
Manžel měl po užívání léků gastritidu, ale po užívání Base nastalo podstatné zlepšení až zklidnění. Nyní je bez zažívacích
potíží. Doporučuji užívání přípravků OKG - faktor Base i preventivně při léčbě antibiotiky.

kov - dýchací a vylučovací systém, plíce, tlusté střevo

Dr. M. P., Brno
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Factor Base® AntiAge
Factor Base AntiAge je nově vyvinutý jedinečný doplněk stravy určený pro stimulaci, posílení a ochranu organismu
ve středním a vyšším věku a pro jeho udržování v dobrém zdravotním stavu. Je sestaven na bázi 3 léčivých rostlin,
a to kozince blanitého, klanoprašky čínské (schizandry) a anděliky čínské, tedy po
staletí hojně používaných rostlin v tradiční čínské medicíně a dnes obsažených
v četných přípravcích po celém světě. Rozmanité zdravotní účinky těchto rost
lin jsou dnes doloženy v četných odborných studiích, složky působí synergicky
a tedy vysoce účinně a kromě hlavního účelu – povzbuzení
a ochrany organismu přípravek poskytuje i četné další
příznivé biologické účinky.

840 Kč
€ 35,74

SLOŽENÍ:
Složení: kozinec blanitý extrakt z kořene 1 200 mg, plnidlo: mikrokrysta
lická celulóza, klanopraška čínská (schisandra) extrakt z plodu 250 mg,
plnidlo: hydroxypropylmethylcelulóza, andělika čínská extrakt z kořene
100 mg, leštící látka: hydroxypropylmethylcelulóza, protispékavá látka:
stearát hořečnatý.

60 ks

POZITIVNÍ ÚČINKY:
OCHRANA BUNĚK A TKÁNÍ PŘED OXIDAČNÍM POŠKOZENÍM.

ODDALOVÁNÍ NÁSTUPU PROJEVŮ STÁRNUTÍ

Kozinec působí jako účinný antioxidant, takže chrání buňky a tkáně
včetně kůže před poškozením kyslíkovými radikály, které se v těle vytvářejí z různých příčin UV, např. působením UV záření, znečištěného
prostředí, příjmem škodlivých látek potravou, stresem, alkoholem
aj. Antioxidačně působí v těle rovněž andělika, u níž byly doloženy
poznatky o ochraně pokožky před poškozením volnými radikály.

Kozinec působí proti projevům postupujícího věku a pomáhá
udržovat organismus v dobré kondici.

POSÍLENÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU
Kozinec podporuje přirozené tělní obranné mechanismy,
povzbuzuje imunitní systém a zvyšuje odolnost organismu
v nepříznivých podmínkách. Klanopraška i andělika působí na organismus a zvláště na dýchací systém blahodárně během chladného období.

ODOLNOST KE STRESU
Kozinec a klanopraška posilují schopnost adaptace organismu
při působení stresových podmínek, negativní důsledky působení
stresu se tím významně zmírňují.

BLAHODÁRNÉ PŮSOBENÍ NA ŽENSKÉ ORGÁNY
Andělika blahodárně ovlivňuje zdraví ženských orgánů. Kozinec
usnadňuje průběh premenstruálního cyklu, tlumí nepříjemné
průvodní menopauzální příznaky.

ZKUŠENOSTI NAŠICH KLIENTŮ
Nepadají mi vlasy

Dodává mi energii

Mám úžasnou zkušenost s FB AntiAge na padání vlasů.. Hodně mi
poslední dobou vlasy padaly, měla jsem obavu, že se budu muset
ostříhat. Ale po 14 denním užívání, mi prostě vlasy přestaly padat!
Jen ho nemůžu brát na noc, protože jsem moc čiperná, takže jsem
začala brát hned ráno 2 tbl.

FB AntiAge mi velmi pomáhá. Dodává mi energii, mladistvý
elán do života, práce mi jde od ruky, jako nikdy předtím, cítím
se vyrovnaně, nemám žádné chmury, smutky, deprese. Nic mě
nerozhází, dokonce mi pomohl i s nachlazením. Dobře se mi po
něm spí – mám čistou hlavu i mysl.

Martina R., Vyškov
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Daniela P., Kamenice-Struhařov
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Synergie výrobků
JAKÉ JSOU ZKUŠENOSTI SVÝROBKY OKG?
Výrobky OKG jsou „vykrystalizováním“ a zároveň spojením moudrosti a tradic starých 5000 let s nejnovejšími vědeckými poznatky
a nejmodernejšími technologiemi.

... kouzlo je v synergii
Žijeme velmi rychle, jíme množství konzervované potravy na úkor
čerstvé a pohybujeme se v narušeném životním prostředí. Na naše
těla denně “útočí” nesmírné množství toxických látek...
Lidské tělo je velmi rafinované zařízení, které dokáže účelně
hospodařit s energií dodávanou ve stravě a samo se umí bránit
nepříznivým zevním vlivům. Málokdo ovšem svede hlídat svůj
jídelníček tak, aby obsahoval potřebné dávky všech látek, díky
kterým umí tělo udržet potřebný výkon.
Obecně platí, že se nám nedostává 60% z doporučeného množství
živin. Jejich přísun je tedy třeba doplňovat. Navíc “zpracováním”
množství chemikálií je náš organismus velice zatěžován. Některé
látky umí tělo přeměnit - metabolizovat ve svůj prospěch, ale
většinu jedů je třeba odstranit - vyloučit. To však lidský organismus zvládne jen do jisté míry.
Výrobky OKG organismu výrazně odlehčují především při zažívání,
látkové přeměně a vylučování nežádoucích látek získaných v potravě, tedy při procesech, které se významně podílí na opotřebovávání a stárnutí těla. Navíc dodávají důležité vitamíny,
minerály, nenasycené mastné kyseliny a další účinné látky z obsažených bylin apod. Jsou vyrobeny z přírodních látek, zcela bez
chemické stabilizace.

Výrobky OKG jsou schválené a registrované v příslušných institucích, notifikované na Ministerstvu zdravotnictví České
republiky (najdete na stránkách MZ v registru RoHY: https://
snzr.ksrzis.cz/snzr/rrh/) a na Úřadu veřejného zdravotnic
tví Slovenské republiky, odpovídají normám EU. Výrobky OKG
prochází důkladnou kontrolou kvality. Jsou pečlivě vybírány
a prověřovány jednotlivé suroviny, následně kontrolovány
výrobní postupy, hotové výrobky i jejich skladování a manipulace s nimi. Hotové výrobky jsou průběžně kontrolované
v akreditovaných laboratořích. O.K.G., s.r.o. má vypracovaný
systém kritických kontrolních bodů (preventivních opatření)
HACCP, který slouží k zajištění zdravotní nezávadnosti výrobků
(doplňků stravy) během všech činností souvisejících s jejich
výrobou (zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou...)
a prodejem konečnému spotřebiteli - spočívá především
v předjímání a prevenci biologických, chemických a fyzikálních rizik.
Uvedené zkušenosti jsou pouze vybranými příklady, jakých
výsledků lze při užívání výrobků OKG dosáhnout. Stejných výsledků nemusí dosáhnout každý, jsou individuální a závislé na řadě
faktorů. O.K.G., s.r.o. neručí za následky vyplývající z nesprávného
užití výrobků.

Výrobky OKG jsou určeny na udržení rovnováhy a harmonie v organismu nebo na podporu těla při návratu do rovnováhy a harmonie, která byla narušena. Příznivě ovlivňují funkce jednotlivých
orgánů i systémů v těle a harmonizují celkový stav organismu.
Výrobky OKG jsou velice účinné jednotlivě, avšak největší význam
má jejich spolupůsobení - s každým dalším výrobkem OKG, který
začnete používat, je tato řada ještě účinnější!

Výrobky OKG příznivě ovlivňují:
 povrch těla
 trávicí systém, endokrinní systém
 vylučovací systém
 oběhový a lymfatický systém
 pohybový systém
 nervovou soustavu
 dýchací systém
 optimální hmotnost a objem
 děti
 zvířátka
 celkovou kondici a odolnost

27

Povrch těla / povrch těla, kůže, vlasy, nehty
DOPORUČENÉ VÝROBKY:
vnitřně:

OK Omega-3 Complete / OK Gama+ / OK Omega+ / FactorBase

revitalizace zevně:

OK Gel / OK Balsam / OK Omega+

VAŠE PŘÍBĚHY
Alergická reakce na běžný úklidový prostředek v domácnosti

Nožička ani zub už nebolí!

Po nadýchání se saponátu jsem otekla na různých částech obličeje, udělala se mi bolestivá vyrážka a puchýře kolem úst. Zkoušela jsem vše možné na zklidnění, až mě napadlo použít olejíček
Emulips Forte. Nateklá místa a puchýře kolem rtů jsem promazala
Fortíkem, opakovala jsem po dobu 2 dnů 3x denně a za dva dny
se alergie, puchýřky a otoky vstřebaly a začala se mi tvořit nová
jemná pokožka. Od té doby na kožní problémy velice ráda aplikuju
právě Emulips Forte, který krásně postižená místa zklidní, neštípe,
takže ho skvěle snáší i můj syn a krásně hojí. Děkuji moc kolegyni
Ditě za skvělý tip a OKG za tak jedinečné produkty.

Můj 2,5 letý syn se po půlnoci kroutil v posteli a vzdychal, asi po
hodině se úplně probudil s pláčem, že ho bolí nožičky. Tak jsem
mu je chvilku hladila, že to bude dobrý. Plakat přestal, ale pořád
se pod peřinou kroutil a nemohl spinkat. Po další hodině se opět
rozplakal, že ho bolí nožička a že ji chce zavázat. (Nejsem si vědoma, že by se někde uděřil nebo spadl). Tak jsem mu ji namazala OK
Gelem a chvilku promasírovala. Asi za čtvrt hodiny usnul a spal až
do osmi ráno. Ráno se vzbudil s úsměvem a říkal, že nožička už ho
nebolí. OK Gel je u nás nepostradatelný. Mě asi dva dny bolel zub,
stolička a udělal se mi kolem něho hnisavý váček. Bála jsem se jít
k zubařce, odkládala jsem to, až bude opravdu nejhůř. Namazala
jsem gelem a bolest ustoupila po pár hodinách a za dva dni jsem si
uvědomila, že nemám ani žádný váček. Zub si samozřejmě nechám
spravit, ale v klidu, bez bolesti a zánětu. Jsem vděčna, že OK Gel,
jako i všechny ostatní výrobky OKG, existují.

Petra K., Květnice

Jizvy jsou pryč!
Před dvěma měsíci jsem prodělala neštovice. Na hrudníku mi
zůstaly jizvy. Vyzkoušela jsem OK Balsam, po třech týdnech se jizvy
zhojily a “zatočila jsem” tak i s akné na obličeji.

Denisa H., Bohumín

Zkušenost při onemocnění růžovkou
Projevila se po transfuzi krve. 15 let jsem měla růžovku na tváři,
chodila na leaser - přesto jsem se nemohla růžovky zbavit. Začala
jsem užívat Synergy pack (Emulips, OK Omega+, OK Alfa+, Factor
Base, OK Tau+) a mazat obličej střídavě OK Gelem a OK Omegou+.
Do 5 měsíců byla růžovka pryč! :-)
Irena B., Děčín

Skvrna i svědění bylo pryč
Štípnul mne do nohy jakýsi hmyz a jako vždy začínalo nepříjemné
“puchnutí a červený koláč”. Vzhledem k tomu, že mi již došel OK
Gel i Emulips a měla jsem doma pouze OK Alfu+, pár kapkami jsem
tento “červený flek” pomázla (jindy jsem to řešila jitrocelem) a velice brzy - cca za 2 hod byla skvrna i svědění pryč. Opravdu úžasné!
Děkuji moc!

Monika D., Nyklovice

Po ekzému už nemám ani stopy!
Míval jsem ekzémy na rukou, specielně v období podzim/zima
jsem míval potíže, kůže mi lokálně mokvala, pak praskala a celkově
to bylo hodně nepříjemné. Od konce 05/2013 konzumuji produkty OKG. Začal jsem Emulipsem Forte a postupně jsem přidával OK
Alfu+, Factor Base, OK Tau+, OK Gamu+ nebo OK Omegu-3 Complete
a teď i Factor Base Kids. Je podzim 2013 a k mému překvapení
jsem si všimnul, že mi ruce nejen nepraskají, ale že po ekzému už
nemám ani stopy. Jsem vděčný své ženě, že mě k užívání produktů
OKG povzbudila.
Miroslav V., Mníšek pod Brdy

OK Gel mám úspěšně vyzkoušený
OK Gel mám úspěšně vyzkoušený pro použití při štípnutí sebe
i vnoučat, říznutí, bolení ucha, pálení v nose apod.
Věra M., Frýdštejn

Věra M., Hodkovice nad Mohelkou

Vyřešil si problém s lupenkou a navíc našel novou
známost :-)
Pana Petra (40 let) trápila lupenka. I když neměl toto onemocnění
nějak rozsáhlé, bylo to nepříjemné a nechtěl, aby se to ještě zhoršilo. Doporučila jsem mu na lupenku Factor Base a OK Omegu+. Po
vybrání 3 balení Factor Base a 5 lahviček OK Omega+, kterou bral
vnitřně i na mazání postižených míst, měl za cca 3/4 roku tělo čisté!
Jeho manželka se předtím kvůli lupence s ním rozvedla, měl problém navázat další vztah, dnes má novou přítelkyni! :-)
Hanka A., Zlín
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Povrch těla

Ostruha zmizela
OK gel mi během půl roku dokázal “zlikvidovat” ostruhu na patě.

Tomáš B.,Červený Kostelec

Už nevím, co jsou lupy ve vlasech!
Téměř 20 let jsem trpěla na lupy a nepomáhalo mi vůbec nic - ani
přípravky od doktora, ani “zázračné” šampony. Před rokem jsem
začala užívat OK Betu plus a po 2 měsících jsem zjistila, že po lupech není ani památky! Jsem za to moc vděčná.
Hana V., Jihlava

Tak kvalitní vlasy, jako nikdy!

Opruzenina zmizela!

Všimla jsem si, že když si myju vlasy, dost jich ve vaně zůstává.
Totéž jsem si všimla při česání, kartáč plný vlasů. Hned jsem si
objednala OK Omegu-3 Complete a už po týdnu, aniž bych to
nějak sledovala... po mytí vlasů čistá vana, při česání pár vlasů
na kartáči. Podobnou zkušenost má i moje maminka, ta užívá OK
Gamu+, je diabetička a tvrdí, že má teď tak kvalitní vlasy, jaké
nikdy neměla.

Tříměsíční dcerce se udělala na krku pod bradou opruzenina. Hned
jak jsem si toho všimla okamžitě jsem začala mazat OK GELem.
Před namazaním jsem postižené místo otřela vlhkou žíňkou a leh
ce namazala. Stačilo pouze 3x a výsledek vidíte sami! Děkuji za tak
skvělé výrobky, které jsou ČISTĚ PŘÍRODNÍ a BEZ CHEMIE.

Záděrky jsou pryč a pokožka na obličeji už není zarudlá

Spálila jsem si ruku o troubu a během chvíle mi vyskočil puchýř.
Začala jsem okamžitě mazat ránu OK Gelem a jakmile se udělal
strup tak jsem mazala OK Balsamem.... Během necelých tří týdnů
mám ruku zahojenou a jen nová kůže ukazuje, kde spálenina byla.
Díky OK Gelu a OK Balsamu mám ruku zhojenou bez jizvy! Veliké
díky za tak skvělé výrobky.

Monika D., Nyklovice

OK Omega+ užívám 14 dní a je vážně super. Trpěla jsem na záděrky
kolem nehtů a na zarudlou pokožku na obličeji v oblasti tváří.
Záděrky jsou pryč a pokožka na obličeji se také zlepšila. Už není
zarudlá. Na obličej si OK Omegu+ natírám zevně. I na dotek je
pokožka příjemnější. Mám problematickou pleť a díky OK Omega+
ji mám mnohem lepší. Jsem s tímto výrobkem opravdu moc spokojená. Všem ji doporučuji. Děkuji OKG za to, že je.
Jana J., Mělník

Do týdne byla rána úplně zahojená
Náš syn přišel z venku s cca 3 mm hlubokou tržnou ránou asi
3 cm dlouhou - v pase. Ránu jsem vyčistila a týden jsme mu na ni
nanášeli OK Gel (ve spánku, aby nevnímal štípání). Rána nejen, že
se nemusela šít, ale ani v okolí rány nevznikl otok a do týdne byla
úplně zahojená. Mažeme místo dál a ztrácí se i jizva. Vynikající!
Aneta K., Brno

Do měsíce byl bércový vřed zatažený
Kamarádčin manžel se léčil už dva měsíce z bércovým vředem
a pořád se mu nezavíral, pořád byl mokvavý. Doporučila jsem jí OK
Gel a OK Balsam. Mazala manželovi tenkou vrstvou OK Gelu kolem
vředu pokaždé, když sundal obvaz a jak se rána zatáhla, tak promazávali Balsámkem. A do měsíce byl bércový vřed zatažený a dodnes
- a to je víc, než půl roku, se neotevřel nanovo.
Milada G., Orlová Lutyně

Veronika P.,Vilice

Rychlé hojení bez jizev

Lýdie E., Tanvald

Po třech dnech bez obtíží
Dcerku Amálku odpoledne píchla vosa do obočí. Velmi rychle se
vytvořil otok celé půlky tváře a ráno už neviděla na oko. Po pravidelném natírání OK Gelem druhý den ráno už viděla, otok byl
menší a třetí den byla zcela bez potíží. Co OK Gel dokáže už velmi
dobře víme, proto je naším pomocníkem při každé nepříjemnosti.
Mgr. Petra S., Strážovice

Ekzém po očkování
DceŘi se objevil ekzém po prvním očkování v lednu 2014, s každým
dalším očkováním se zhoršoval. Ve finále měla ekzém na tvářích,
bradě, celé ruce, nohy, částečně i záda a hrudníček. K tomu jsme
měli potravinové alergie, s každou novou potravinou jsem se hrozila, co bude. Ze začátku jsme užívali Emulips a Omegu, když už
zacala jíst kaše a polévky, tak jsem ji začala dávat i Factor Base,
postupně jsem přidávala i Betu, Tau, střídala jsem to i s Kids.
Později jsem nasadila Detox. Nyní ješte užívá v menším množství,
ale už je čistá, a to dokonce i po dalším povinném očkování, které
měla bez reakce (po stránce zdravotní i kožní). Díky výrobkům OKG
je to náš úžasný smíšek.
Radka K., Jamné

Derma pack

Povrch těla
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DOPORUČENÉ VÝROBKY:
žaludek, slinivka:

OK Alfa+ / Emulips Forte

tenké střevo:

OK Omega-3 Complete / OK Gama+ / OK Omega+

játra, žlučník:

Emulips / Emulips Forte / OK Alfa+ / OK Tau+ / OK Omega-3 Complete
Emulips Slim Drink / FactorBase

VAŠE PŘÍBĚHY
Zácpa, zánět slepého střeva, imunita
V 1/2014 začaly naše problémy se zánětem středního ucha u naší
3-leté dcerky. Začala užívat Ospen, v únoru byla týden ve školce
a opět Ospen až do června. A zároveň s tím začaly i problémy se
zácpou - byly dny, že nešla na nočník až 12 dní (a poté s křikem).
V 7/2014 vše vyvrcholilo akutním zánětem slepého střeva. Ultrazvuk prokázal akutní zánět slepého střeva a lékař nám s „ledovým
klidem“ řekl: „posaďte se do čekárny a počkejte si na výsledky...“
- nechali nás čekat a nedali nám okamžitý převoz záchrannou službou, přestože diagnoza byla akutní perforovaná apendicitida... Po
operaci dcerka dostala lázně, které docela pomohly na bříško, ale
imunitu nenapravily. V 12/2014 jsme nasadili Emulips a OK Alfu+
a po 2 měsíčním užívání naše malá maximálně kýchne a hlavní je,
že chodí každý den na záchod a bez problémů. Co dodat? Jen velké
díky za to, že OKG je a pomáhá lidem k uzdravení!
Jan H., Solnice

Mám diabetes a astma
Mám diabetes 2.typu už 10 let. Začínala jsem na dietě, přidávaly se
tablety, až minulý rok jsem dostala k aplikaci 2x denně inzulin. Při
všech těch kombinacích léků a inzulínu jsem měla pořád špatné
hodnoty cukru, hlavně toho tzv. dlouhodobého. Začala jsem užívat
OK Alfu+ (1. měsíc 3x denně) nebyla jsem nemocná. Jelikož jsem
i astmatička a trpím často bronchitidami, přidala jsem OK Omegu-3
Complete a po užití 1 balení jsem byla v diabetologické ambulanci
pochválena, konečně hodnoty byly v normě. Inzulin mi zůstane, ale
pevně věřím, že počet jednotek se mi bude díky produktům OKG
snížovat. Teď užívám vše 1x denně, ještě jsem přidala Factor Base
pro posílení dýchacích cest. Jsem vděčná, že jsem našla OKG!
Marie F., Jablunkov

Léčím se se štítnou žlázou
Mám sníženou funkci a užívám Euthyrox 125. Začala jsem 13.11.2014
užívat výrobky OKG - Emulips Forte, OK Alfa+, Emluips Slim Drink,
a OK Gama+. Na konci měsíce jsem šla na vyšetření na krev a co se
stalo? Výsledky výborné, pan doktor pochválil. V průběhu užívání
bylinek jsem dostala rýmu a byla nachlazena. Už za tři dny užívání
OK Alfa+ bylo po rýmě. Výborně to zabralo. Navíc se mi upravil
cyklus - předtím jsem od července každý měsíc musela chodit na
vyvolání injekcemi, čili chemií - teď jsem dostala menses přesně
po měsíci. Je vidět, že to opravdu funguje tak, jak slibovali! Děkuji
za to, že mi tyto zázraky přišly do cesty a už s láskou doporučuji
dále, protože věřím, že to bude s tou mojí štítkou čím dál lepší!
Petra J., Frýdek Místek

Zapcha je preč!
Dalsia vyborna skusenost s produktom OKG Emulips Slim Drink
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Moja Linda (8 mesacna) mala prva krat zapchu a stolica bola tvrda,
az taku ked kakala tak kricala. Bolo to hrozne, mala som doma len
Emulips Slim Drink a trosicku som jej ho dala do vody na lacno
hned rano. Na obed sa vykakala a stolicu uz mala normalnu. Coraz
viac zboznujem produkty OKG! :-)
Mária H., Šuňava

Migrény zmizely, zlepšilo se mi trávení, lépe spím
S Emulips Forte jsem byla velice spokojená, užívala jsem ho jeden
měsíc a výsledky byly ty, že jsem se necítila nafouklá, zlepšilo se mi
trávení, lépe jsem spala, což mi dělalo do té doby velký problém. Mívám
docela silné migrény a s Emulips Forte zcela zmizely. Určitě s ním budu
dál pokračovat a doufám, že výsledky budou ještě lepší! :-)
Nikol M., Orlová

Krev ve stolici zmizela
Po porodu jsem měla problémy se stolicí, objevovala se mi v ní
nepravidelně krev. K doktorovi jsem se styděla jít a taky jsem si
na netu přečetla, že to je normální a že se to srovná. Zároveň jsem
nechtěla užívat léky, když jsem kojila. Pak jsem vyzkoušela Emulips forte na nadýmání a imunitu a jen tak mimochodem jsem si
všimla, že krev zmizela. Taky se mi zdá, že začínám přibírat, jupí!
Na výrobky nedám dopustit!
Miroslava M., Liberec

Díky výrobkům jsem prožila naprosto pohodové těhotenství
První těhotenství bylo plné bolesti zad, trpěla jsem od 18. týdne,
kdy jsem každý den cvičila cíleně na bederní páteř a manžel mě
musel masírovat, abych vůbec ráno byla schopná vstát z postele.
Navíc jsem byla hrozně oteklá a měla zácpu. Ve druhém těhotenství to bylo úplně jiné. Bolesti začaly již v 10. týdnu. Ve 13. týdnu
jsem začala užívat OK Betu+, aby miminko bralo vápník z Bety a ne
ze mě. A již po týdnu užívání mě přestaly bolet záda. Navíc díky
Emulipsu jsem neměla otoky, neměla zácpu, pálení žáhy a jiné
nepříjemnosti v těhotenství. Přiznávám, že díky výrobkům jsem
prožila naprosto pohodové těhotenství. A také díky tomu uvažujeme s manželem o třetím miminku. :-) A to jsem ještě nezmínila,
že jsem otěhotněla během měsíce!
Radka K., Jamné nad Orlicí

Emulips je super pomocník!
Chci se podělit o svůj příběh: Díky Emulipsu anýz jsem plně kojila
naše kluky dvojčátka a to jsem z porodnice odcházela s Nutrilonem a díky Emulipsu anýz jsem kojila 10.měsíců, kluci netrpěli na
bolení bříška a za tu dobu jsem zhubla o 11 kilo. Navíc díky Emulipsu se mi upravilo trávení, pálení žáhy, těžkosti v žaludku, potíže
se žlučníkem po porodech a také jsem se zbavila mnohaleté zácpy!
Super pomocník, jsem za něj vděčná!
Mgr. Petra S., Strážovice

Ulcerozní kolitida je v klidovém stavu, krev se krásně
vyčistila
Produkty OKG udělaly u mojí maminky obrovský kus práce. Ulcerozní kolitida je v klidovém stavu, nemusí na odběr kostní dřeně
kvůli špatným výsledkům krve, protože se jí krev krásně vyčistila.
Mamka zpočátku brala Emulips Forte, Omega-3 Complete, OK Alfa+
a v posledním čtvrt roce ještě přidala Emulips Slim Drink. Krev se
jí vyčistila už při užívání Emulipsu Forte a Omegy-3 Complete. Jsem
vděčná za to, že jsem dostala příležitost se k firmě přidat a podílet
se na šíření tak super výrobků!

Užíváním Emulipsu 3x denně se mi vždy hodně ulevilo po jídle
a i nevolnosti byly méně časté. Pak jsem začala užívat Emulips
Forte a po využívání XXL balení se mi neuvěřitelně srovnal celý metabolismus - už žádné nevolnosti, sním v pohodě celou porci jídla
a na wc chodím pravidelně každé ráno. :-) Pro mě obrovská úleva!
Děkuji a vřele doporučuji!
Zuzana H., Lomnice nad Popelkou

Mohu vřele doporučit

Měla jsem problémy s mojí 4 letou dcerou. Trpěla nechutenstvím
k jídlu a měla stále zácpu. Zkusila jsem všechno možné a už jsem
byla bezradná. Jen díky Emulipsu nevím, co to nechutenství je,
a dnes nedám na Emulips dopustit! Chtěla bych poděkovat.

Jako mnozí jiní, i já jsem zpočátku pochybovala, jenže - kdo
nezkusí a osobně neověří, nemůže hodnotit. Mám osobní
zkušenost pouze se základními produkty a mohu jen potvrdit splnění očekávaného. EMULIPS je prostě zázrak! Téměř
trvalé trápení se zácpou, žaludeční těžkosti v důsledku
dlouhodobého užívání antidepresiv - to je minulost. A v návaznosti na to jsem pocítila i zlepšení psychické rovnováhy. Dobrou zkušenost mi potvrdil i syn s uplatněním produktu OK Gel
(dvě děti: 11 a 2 roky ). Děkuji.

Inzulin pořád snižujeme!

Můj hormonální cyklus se neuvěřitelně srovnal

Na jaře jsem vás informovala o své pacientce, staré paní s diabetes
(81 let), že jsme během necelého roku snížili s dia packem (Emulips
Forte, OK Alfa+, OK Omega-3 Complete, Factor Base Kids) inzulin
o 10 jednotek. Tak vám všem chci jen říci, že během půl roku,máme
inzulin snížený o další 3 jednotky!

Užívám Emulips Forte kvůli potížím s trávením (teď už jimi netrpím). Avšak po několika týdnech jsem zjistila, že můj hormonální cyklus se neuvěřitelně srovnal - po 27 letech! Přišla jsem na to
náhodou, když mi můj manžel jendou “vytkl”: “Ty, a nemáš ty teď
ty své dny nějak často?!” Dříve totiž můj cyklus trval kolem 35 až 42
dní (i v období po porodech) a bylo to různé - každý měsíc jinak.
Nyní jako hodinky - přesně 31 dní.

Zuzana B., Neratovice

Nechutenství a zácpa? Už nevím, co to je!

Jitka T., Uherský Brod

Daria V., Brno

Neuvěřitelně se mi srovnal celý metabolismus

Ludmila V., Hodonice

Monika D., Nyklovice

Několik let mě trápily problémy s metabolismem - bolesti žaludku,
nevolnosti, nechutenství, zácpa nebo naopak průjem, podvýživa...

Endokrin pack
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Vylučovací systém
DOPORUČENÉ VÝROBKY:
tlusté střevo:

FactorBase

ledviny, močový měchýř: OK Tau+, Emulips Slim Drink

VAŠE PŘÍBĚHY
Zánět močového měchýře jsem už 8 let neměla!
Čtyři roky po sobě, jsem měla pravidelně každý podzim záněty
močového měchýře. Bylo to vždy horší (bolestivější a zdlouhavější
léčba) než předchozí rok. Využívala jsem lahvičku OK Tau+ a dnes
je to 8 let, co jsem zánět už neměla. Děkuji za tak báječné výrobky!
Andrea V., Brno

Během jednoho dne bylo po bolesti!
Má kamarádka Markéta si v pátek večer stěžovala, že ji už druhý den
pobolívá podbřišek a začíná jí zánět močových cest, že to vidí na pohotovost během víkendu. Okamžitě jsem sáhla do svých zásob a dala
jí své načnuté OK Alfa+ a OK Tau+, ať si ihned dá po lžičce, než půjde
spát, tak znovu a opakuje minimálně 3x denně druhý den. V sobotu
odpoledne jsme šly s dětmi na hřiště a Markéta mi oznámila, že už je
po bolesti, ale načaté lahvičky mi prý už nevrátí :o))). Děkuji moc za
další velmi spokojenou kamarádku díky úžasnýmm OKG produktům.
Petra K., Květnice

Všechno se lepší...
Mám z 1/3 prasklý obratel, takže musím nosit korzet. Nemohla jsem
sedět a měla jsem infekci močového měchýře a špatné zažíváni.
Začala jsem brát výrobky OKG a už se to všechno lepší. Záda už
tak nebolí, moč už tolik není cítit, zažíváni se mi také lepší. Proto
děkuji všem za výrobky OKG.
Vlasta K., Libina

CHRONICKÉ ZÁNĚTY MOČOVÝCH CEST
Od 18 let trpím již chronicky na záněty močových cest. Kolikrát jsem
již v moči neměla nález a na záchod jsem se mohla ulítat. Ten, kdo
to zná, tak mi dá za pravdu, že toto je velmi nepříjemná nemoc.
Zhruba před 2 a půl lety jsem zánět měla co 14 dnů a neustále brala
antibiotika. Ty sice pomohly, ale za 14 dnů tu byl pocit nutkání na
záchod znovu a znovu. To trvalo zhruba 3/4 roku až díky Vám a Vaší
pomoci jsem se z toho dostala. Nejprve jsem brala Alfu a OK Tau
vždy, když jsem na sobě již pociťovala první příznaky. Je pravda,
že první den jsem měla nutkání jít k doktorovi, ale už další den
byl lepší a 3 den úplně bez příznaků. Ovšem toto se pravidelně
co měsíc opakovalo. Dala jsem na Vaši radu, a i když je pravda, že
to stálo trochu peněz, tak jsem výrobky brala neustále 3 měsíce
v kuse.Vždy ráno a večer 1 lžičku a již 2. měsíc nic neberu a zánět se
“ťuk-ťuk” neozval. Což já, která na záněty trpím od 18 let, (a tento
rok mi bude 35) považuji za naprostý zázrak.
Markéta A., Havlíčkův Brod

Diagnoza - rakovina prostaty PSA 47 - nelze operovat
Můj blízký v rodině přišel minulý rok (v 5/2012) s touto diagnozou. Okamžitě začal užívat Factor Base, Factor Base Kids, OK Tau+,
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OK Omegu-3 Complete, Emulips, OK Alfa+ a Emulips Slim Drink.
V červnu nastoupil na ozařování, při tom výrobky bral dál, jen
občas vynechával oleje. V srpnu byl znát první úspěch, že v noci
spal a nemusel neustále na WC. Po ukončení ozařování v 12/2012
užíval všechny produkty i nadále. Začal přibírat na váze a celkově
se mu zlepšil jeho zdravotní stav. V 3/ 2013 byl na kontrole a PSA
bylo 0, výsledky absolutně v pořádku. Další kontrola 6/2013 výsledky PSA 0 - v pořádku, poslední kontrola 26. 8. 2013 - pan
doktor byl nadšený - výsledky v pořádku, PSA 0. Díky výrobkům
OKG překonal to nejtěžší, co ho v životě potkalo!
Anna M., Liberec

Selhávala mi ledvina... a dnes se cítím skvěle!
Od 17 let jsem trpěla na záněty močových cest, postupem času se
to přesunulo směrem nahoru a byly zasaženy ledviny. V rozsahu
dvou až tří měsíců jsem měla záněty ledvin. Lékaři pokaždé utlumili mé problémy antibiotiky, ale příčinu, proč se mi to všechno
děje, nikdo nezjistil. V 12/2012 došla má nemoc do takového stadia, že mi lékaři po nespočtu vyšetření oznámili, že má ledvina
dostatečně nefiltruje moč, takže selhává, tudíž jsem měla jít na
odebrání ledviny. V tu dobu jsem i díky svým zdravotním problémům přišla o práci, takže jsem hledala přivýdělek. Narazila jsem
na OKG. V tu chvíli to pro mne bylo vysvobození - po 10 dnech
užívání URO packu (OK Tau+, Emulips Slim Drink, OK Beta+, Factor
Base) jsem mohla přestat brát veškeré léky a cítila se skvěle! Našla
jsem nejen skvělou práci, ale i sebevědomí a zdraví, které mi chybělo spoustu let.
Barbora P., Praha

Konečně bez problémů a bolestí!
Přítelova maminka měla 2 roky veliké problémy s močovým
měchýřem a močovými cestami.Lékař jí dával neustále antibiotika, která nezabírala. Měla změny v močovém měchýři - puchýřky.
Nasadila jsem jí OK Alfu+ a OK Tau+. První 3 dny užívala 3x denně polévkovou lžíci a nyní bere 3x denně kávovou lžičku - je bez
problémů a bolestí. Děkujeme OKG za tak vynikající produkty. Jsem
zvědavá, co na to řekne pan doktor....
Zdeňka S., Hradec Králové

Děda na biopsii nemusí!
Můj děda měl dlouhodobé problémy s prostatou. Měl vysoké prostatické markery v krvi. Léky ani antibiotika nepomáhaly, lékař chtěl
poslat dědu na biopsii, na kterou měl jít v listopadu. Ale jelikož
měl v září narozeniny, tak jsem neváhala a obdarovala ho OK Tau+.
Vybral pouze jednu lahvičku (1 měsíc), nebral žádné jiné léky, v říj
nu šel na kontrolu a hodnoty v krvi se natolik snížily, že na biopsii
nemusí. Hrozně nás to všechny potěšilo, děkujeme!
Jana A., Brno

Bez problémů s ledvinami, s alergií, ...
Andulka Mikezová (11 let), Liberec. Trpěla silnou alergií, měla velké
potíže s ledvinami, pomočováním a velmi časté chřipky. Po užívání
OK Tau+, OK Omegy+, Emulipsu, Factoru Base a OK Alfy+ bylo letošní jaro a léto úplně bez problémů s alergií, absolutně v pořádku, pomočování už neznáme půl roku a v zimě byla doma ze školy
pouze 2 dny. Díky výrobkům OKG.
Anna M., Liberec

Už třetí den bez potíží!
Na jaře jsem se prochladila při procházkách se psem. Při užívání
3x denně OK Tau+ mi už první den potíže s řezáním a pálením
močových cest výrazně zeslábly, další den jsem dávku OK Tau+
opakovala a třetí den jsem byla bez potíží!

Dagmar K., Brno

mě lékař ptal, co dělám, protože mé výsledky jsou v normě - játra,
cholesterol, vysoký krevní tlak i ledviny. Lékař mě pochválil i za to,
že při každé kontrole jsem zhubla 1 kg. Můj ošetřující lékař - primář
interního oddělení Bratislavské nemocnice - mi doporučil, abych
užívala produkty OKG nadále. Kromě jiných nemocí mám také coxartrosu a artrosu v kolenou a ramenou. Asi 4 měsíce už nepociťuji
v těchto místech žádné bolesti. Jsem velice spokojená!
Dr. Ladislava H., Bratislava

Operace už není třeba!
Je mi 86 let a delší dobu se léčím s prostatou. Hrozila mi laparoskopická operace. Po využívání 4 lahviček OK Tau plus mi lékař
sdělil, že operace není nutná a na kontrolu jsem zván jen 1x za rok.
Ostatní výrobky OKG užívám preventivně. Cítím se po nich velmi
dobře.
Vladimír J., Brno

Ze zimy už nemám strach!

... až na hodnoty normálního stavu!

Během zimy nebo při prochladnutí se mi opakuje časté močení
a pálení v močovém měchýři. Po 3 dnech používání OK Tau plus
začaly chorobné stavy mizet a už po 5 dnech se můj stav úplně
stabilizoval, problémy byly odstraněné, pálení přestalo.

Manžel měl problémy s prostatou, užíval léky, ale výsledky nebyly
příliš uspokojivé. Vzhledem k jeho vysokému věku nechtěl přistoupit k radikální léčbě. Po využívání 2,5 lahviček OK Tau plus se
jeho obtíže výrazně zlepšily - až na hodnoty normálního stavu!

Miloslav Š., Bratislava

Věra K., Brno

Lékař se divil, co dělám ...

Zánět močového měchýře?

Jsem pod stálým lékařským dozorem, protože jsem byla ve velmi
špatném zdravotním stavu. Po nasazení léků se výsledky 3 roky
neměnily. Každé 2,5 měsíce chodím na kontroly. Už 10 měsíců
užívám Emulips, OK Alfu plus a OK Omegu plus a při každé kontrole se moje výsledky o něco zlepšily! Na poslední kontrole se

Před 3 lety jsem se prochladila v bazénu. Byl z toho zánět močového
měchýře. Měla jsem bolesti, že jsem myslela, že ze záchodu ani
neodejdu. Nasadila jsem 3x denně lžíci OK Alfa+ a OK Tau+ a do
dvou dnů bylo po bolestech.
Dr. Jana S., Brno

Uro pack
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Oběhový a lymfatický systém
DOPORUČENÉ VÝROBKY:
srdce, cévy:

OK Omega-3 Complete / OK Gama+ / OK Omega+ / Emulips Forte / Emulips / Factor Base NO

slezina:

OK Alfa+

VAŠE PŘÍBĚHY
Další kontroly již nejsou nutné!

Už 3. den bez zánětu i bolesti!

Před 4 roky mně byla zjištěna porucha srážlivosti krve TROMBOFÍLIE - mutace FII-protrommbin v heterozygotní konstituci. Musela jsem pravidelně jezdit do trombotického centra na kontrolní
odběry. Produkty OKG užívám 3 roky. Poslední kontrolu v trombotickém centru jsem měla 14.8.2013. Čekala jsem, že díky produktům by mohly testy dopadnout dobře, ale že mně pan doktor
řekne, že “výsledky jsou bez známek trombogeneze a že již další
kontroly nejsou nutné (pouze v případě těhotenství, operace či
v jiné rizikové situaci si mám přijít pro jistotu udělat kontrolní
odběry - jinak další sledování není nutné)”, jsem opravdu nečekala. Jsem opravdu za produkty OKG vděčná. Díky, díky!

Dostala jsem zánět v prsu, když bylo třetímu mimču 11 měsíců. Už
jsem měla zimnice a bolest v prsu, které bylo zarudlé a nateklé.
Ihned jsem začala postižené místo mazat OK gelem - snad 10x za
den a říkala jsem si, že pokud do rána nezabere, musím k lékaři pro
ATB. Jsem dětská sestra a pracovala jsem 7 let na novorozeneckém
oddělení - a zánět v prsu jsem měla i při prvním miminku (ta
bolest je specifická a nezapomenutelná)! Druhý den bylo zarudnutí o polovinu menší a další den jsem byla bez zánětu i bolesti!!!
Děkuji za OK gel, který užíváme na spousty dalších potíží!

Už bolesti na hrudi nemám a téměř se nezadýchávám!

15 let užíval léky na vysoký krevní tlak, dnes už nemusí! Můj manžel
od 15 let užíval léky na vysoký krevní tlak s předpokladem, že je
bude muset užívat už pořád. Následkem toho měl i špatné jaterní testy a ekzém na rukách. Po 2 letech užívání Emulips Forte, OK
Omega+, OK Tau+, později i OK Beta+ mu paní doktorka léky odebrala. Pak šel na kontrolu jater a pan doktor se divil, že už léky na
tlak nebere. I jaterní testy se mu zlepšily. Dokonce se mu zlepšil
i ekzém na rukou. Pouze 2x do roka se mu ekzém malinko zase
projeví - potom zvýšíme dávky Factor Base, OK Omega+ a OK Beta+
a do týdne je po ekzému. Celá naše rodina je moc vděčná za tyto
produkty OKG. Velké díky.

Anna V., Semčice

Emulips Forte a OK Omega-3 Complete mi pomohly od bolesti na
hrudi, které jsem měla celých pět let po operaci srdce. I když mně
lékařka poslala na několik vyšetření, nezjistilo se, proč je mám.
Dřív jsen neušla ani 20 metrů - ať s mírnou zátěží nebo bez ní, teď
už bolesti nemám a je to už skoro rok. A to jsem užívala Omegu-3
jen 2x denně po 10 kapkách (stejně jako Emulips) - a po 6 týdnech
jsem si při dlouhé chůzi uvědomila, že jsem se vůbec nemusela
zastavovat, protože bych měla bolesti, jako dříve! Potom jsem
přidala OK Alfu+ a Emulips Forte - a pomohly mi od zadýchávání.
Užívala jsem jen po kapkách a po jedné lahvičce z obojího - a jsem
skoro bez problémů s dýcháním. (Jsem už starší osoba, takže trochu už se asi všichni zadýcháváme v tomto věku :-)...)
Milada G., Orlová Lutyně

Cholesterol mi klesol z hodnoty 6,2 na 5,1 mmol/l bez
užívania liekov!
Množstvo zdravotných problémov ma prinútilo hľadať riešenie, lebo
lekári boli bezmocný! Po začatí užívania produktov OKG Emulips Forte
XXL , Emulips Slim Drink, Emulips Slim Capsules , OK Gama+ a Factor Base som po prvých dňoch pocítila výrazné zmeny: bolesti v be
derných kĺboch sa výrazne zmiernili na minimum, pocítila som príliv
novej energie, oveľa viac som sa mohla pohybovať, dvihlo sa mi sebavedomie, cítim sa opäť ako žena! Spozorovala som výrazný úbytok na
objeme - až o 6 veľkostné čísla z č. 48 na č. 34, váha klesla o 8 kg, upravilo sa mi vyprázdňovanie, klesol mi cholesterol z hodnoty 6,2 mmol/l
na 5,1 mmol/l bez užívania liekov! Ľahšie som prekonala trombózu
povrchových žíl - po týždni prestali bolesti a pálenie (v minulosti nastalo zlepšenie po liekoch až po troch týždňoch), blednú mi fleky po
bercových vredoch na predkolení, cítim sa stále lepšie! Naďalej užívam Emulips , OK Alfa+, OK Gama+, OK Beta+. Som vďačná spol. OKG za
tieto úžasné produkty, ktoré mi stále pomáhajú!!!
Anna K., Košice
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Jarmila K., Uherský Ostroh

15 let užíval léky na vysoký krevní tlak, dnes už nemusí!

Jana T., Jablonec nad Nisou.

Cholesterol se snížil
Po měsíci užívání OK Omega-3 Complete se mi snížil cholesterol ze
7,4 na 4,7 mmol/l.

Jana B., Šumperk

Omega-3 Complete mi vrací taťku do života!
Můj taťka měl před 15-ti lety oboustranný infarkt, poté mu dělali
bypas. Teď měl jít na bypas na noze, kde měl téměř neprůchodné žíly. Do nohou ho chytaly křeče a nohy ho i po krátké chůzi
hodně bolely. Při předoperačním vyšetření zjistili, že má bypas
u srdce ucpaný – takže následovaly “profuky”. U tohoto zákroku
taťka umřel – naštěstí se ho podařilo lékařům oživit. Verdikt zněl –
už nikdy taťkovi žádnou operaci dělat nebudou, protože má srdce
příliš slabé (pracovalo jen na 33% podle nějakého vnitřního tlaku)
a operaci by nepřežil. Teprve po tomto všem jsem ho přesvědčila
k užívání Omegy-3 Complete. Přesto, že tomu nevěřil, začal ji pravidelně užívat. Po půlroce užívání následovala kontrola u lékaře a srdíčko se mu zlepšilo tak, že doktorka nechápala!!! (stav srdce
se zvednul na 55% !!! a zdravý člověk prý má 65%!). Prý mu to před
půlrokem asi špatně naměřili, nebo že neví, jak to je možné :o). Ale
já vím své a taťka taky ;-) ... Srovnal se mu taky cholesterol, cukr

a tlak, do 4.patra už výjde bez nutnosti zastavení v každém patře,
při cestě do obchodu už nemusí po cestě odpočívat na lavičkách,
zmizel mu tlak na hrudi, lépe se mu dýchá, zmizely mu křeče z nohou a věří, že po novém roce už bude moct zase chodit na houby
– což je jeho velká vášeň a já opravdu z celého srdce děkuji, že mi
Omega-3 Complete vrací taťku opět do života! Děkuji.
Lydie E., Tanvald

OK Omega-3 Complete a návaly horka a pocení jsou pryč!
Moje maminka měla s tímto velký problém. Několikrát denně se
převlékala, musela si fénovat vlasy - kdo to zažil, myslím ví, o čem je
řeč. OK Omegu-3 Complete užívá pravidelně a neví co to návaly jsou.
Dita K., Přelouč

Emulips Forte - proti komárům a jiným potvorám :-)
Všichmi mi vždy říkali, že mám sladkou krev - protože jsem stále
byla poštípaná od komárů a když nějaké zvíře mělo blechu - tak ta
na mě taky skočila. Ted už druhý rok mám klid - beru si pravidelně
Emulips Forte - je hořký :o)) a já už jim nechutnám!
Dita K., Přelouč

Poprvé po 8 letech ideální tlak
Mojí kamarádce před 8 lety zjistili opradu hodně vysoký krevní tlak
240/100. Začala brát léky, výsledky se sice zlepšily, ale pořád měla
tlak 160/90 při kontrolách u lékaře. Protože mimo jiné měla problémy s vyprazdňováním, doporučila jsem jí Emulips forte a po 14ti
dnech ještě OK Omegu-3 Complete. Po třech týdnech se upravilo
vyprazdňování a po 1 a 1/2 měsíci byla na kontrole s tlakem a paní
doktorka jí řekla, že má tlak poprvé po 8 letech 130/80!
Jarka B., Jihlava

Můj krevní tlak se snižuje...
Po “kapičkách” - výrobcích OKG se mi snížil krevní tlak ze 190 na
140 , odezněly problémy s prostatou a alergie na topolový květ, též
jsem zhubl na objemu přes břicho o 7 cm a je mi dobře.

Už po 1 lahvičce se cholesterol snížil..
Od 18-ti let mám familiární hypercholesterolémii, nikdy jsem
neužívala žádné léky, ale moje hladina cholesterolu i na dietě
nebyla nižší než 5,4 mmol/l. Otěhotněla jsem, kojila a zase znovu
otěhotněla a kojila a má hladina se vyšplhala na 6,8 mmol/l, protože jsem žádnou dietu nedržela. Začala jsem užívat OK Omegu-3
Complete a už po jedné lahvičce (bez diety) se snížila hladina
cholesterolu na 5,2 mmol/l. Strašně moc děkuji a pokračuji dál
v užívání.
Renata J., Nový Bydžov

Léky již nemusím užívat!
Od svých 25 let jsem bojovala s vysokým krevním tlakem.
Užívala jsem naposledy Acesial a Indap. Pak jsem začala
s Emulipsem a po čtyřech využívaných lahvičkách jsem přidala
OK Omegu-3 Complete, OK Tau, OK Betu, OK Gamu a OK Alfu.
Po třech týdnech užívání mi lékař odebral léky, které nemusím
již užívat. Každý měsíc chodím na přeměření tlaku, ale je stále
v normě (120/70).
Miloslava Z., Rumburk

Netušila jsem,jak moc mi Emulips pomůže
Před čtyřmi měsíci jsem začala užívat EMULIPS. Prodělala jsem
rakovinu měla jsem vysoké jaterní testy, zvýšený krevní cukr,
nadváhu, cholesterol 9,8 a neustále jsem byla unavená. Neměla
jsem tušení, jak moc mi Emulips pomůže. Ale jsem vděčná, že
jsem neváhala a vyzkoušela. Moc děkuji OKG za tak skvělý produkt, díky kterému se mně veškeré hodnoty během 4 měsíců
upravily. Jaterní testy jsou v pořádku, cukr také a cholesterol
klesl z 9,8 na 7,2. A navíc jsem ještě zhubla neuvěřitelných 9 kg
a chodím pravidelně na toaletu, což dříve bylo nemožné. Únava
už nevím, co je - mám energie na rozdávání! A to vše díky Emulipsu. Moc Vám děkuji.
Eva D., Semily

Honza F., Třebívlice

Kardio pack
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Pohybový systém
DOPORUČENÉ VÝROBKY:
kosti, chrupavky, klouby: OK Beta+ / OK Gama+ / OK Omega-3 Complete / OK Omega+

VAŠE PŘÍBĚHY

I po závodech se cítí naprosto fit

Bolesti kloubů
Na podzim 2014 mi začaly bolesti kolene, užívala jsem různé produkty z lékáren.Trpím řadu let artrózou drobných kloubů na rukách,
mé prsty různě pobolívají, jsou ztuhlé. Jako dárek jsem dostala od
dětí OK Betu+ a OK Gamu+, užívám od vánoc a cítím se lépe. Bolestí
jsou jen u změny počasí, ale s tím už počítám, dokonce lépe spím.
Objednávám si další balení.
Helena N., Karviná

Záda mě přestaly bolet už po týdnu užívání
První těhotenství bylo plné bolesti zad, trpěla jsem od 18. týdne,
kdy jsem každý den cvičila cíleně na bederní páteř a manžel mě
musel masírovat, abych vůbec ráno byla schopná vstát z postele.
Navíc jsem byla hrozně oteklá a měla zácpu. Ve druhém těhotenství to bylo úplně jiné. Bolesti začaly již v 10. týdnu. Ve 13. týdnu
jsem začala užívat OK Betu+, aby miminko bralo vápník z Bety a ne
ze mě. A již po týdnu užívání mě přestaly bolet záda. Navíc díky
Emulipsu jsem neměla otoky, neměla zácpu, pálení žáhy a jiné
nepříjemnosti v těhotenství. Přiznávám, že díky výrobkům jsem
prožila naprosto pohodové těhotenství. A také díky tomu uvažujeme s manželem o třetím miminku. :-) A to jsem ještě nezmínila,
že jsem otěhotněla během měsíce!
Radka K., Jamné nad Orlicí

Ischias? Za 1 den se mi podstatně zmírnila bolest bez
léků a obstřiků!
Právě v den, kdy mi doručili produkty, mi “seklo” v kříži. Tak silně, že jsem se pohybovala jen s hroznými bolestmi. Každý krok
byl pro mě utrpením. Řekla jsem si, že nezavolám pohotovost, aby
mi dali obstřiky, ani si nezapnu ultračervený zářič, ale vyzkouším
OKG produkty, jestli skutečně fungují tak, jak se o nich píše. Podle
návodu jsem 3x za den vzala Emulips, OK Alfa+, OK Beta+ a Factor Base. Před spaním jsem se už pohybovala, sice s bolestmi,
ale bez hole. Dokázala jsem vlézt i do vany (ráno by to byl neskutečný výkon). Takže za jeden jediný den se mi podstatně zmírnila
bolest! Navíc jsem měla fantastickou noc. I přes bolest zad jsem
měla pocit, jakoby celé moje nitro bylo zdravé. Netlačily mě játra,
nebolel žaludek, nebolely střeva, dýchalo se mi výborně, neměla
jsem „nepokojné nohy“ a celou noc jsem spala. I ráno bylo jiné než
jindy, kdy jsem mívala pocit únavy. Vstala jsem čilá a odpočinutá.
Nejsem zvyklá přehánět, ale tento zázrak se skutečně stal! Druhý
den zádové svaly po ischiasu stále bolely, ale cítila jsem, že už byly
uvolněné a bolest přecházela. Nevzala jsem ani lék na bolest ani
ohřívač. Uvědomila jsem si, že za tu možnost léčit se bez lékařů
a chemie není žádná částka příliš vysoká. Děkuji OKG a za všechno
jsem vděčná!
Jana K., Bratislava
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Mala som problémy pri behaní, pri každom kroku ma v ľavom kolene nepríjemne pichlo a neskôr už mi to nedovolilo ani jazdiť na
bicykli. Po návšteve u ortopéda mi diagnostikoval osteoartritidu,
což je poškodená chrupavka a na kosti som už mala výrastky.
Podstupila som už 2. operaciu. (Andrejka Dermeková je vrcholový
sportovec, triatloniska.) Začala užívat produkty OKG - OK Betu+
a OK Gamu+, na zábal kolena použila OK Gel a konečně i po závodech se cítí naprosto fit. Nyní poprvé po závodech může hned
trénovat, dokonce jí nevadí ani běh do kopce. Dřív to nebylo vůbec
možné. Takovou sílu mají bylinky OKG!
Andrea D., Gbely, SK

Dostal jsem se ze svých problémů
Měl jsem bolestivý problém s páteří a začínaly se hlásit problémy s klouby. Řekl jsem si, že na to bude stačit nějaký lék, ale
zabral jen na chvilku. A vše začalo znovu a k tomu se mi přidaly šílené a pálivé bolesti v břiše. Nemohl jsem spát, protože
bolesti začínaly ve dvě hodiny v noci a já potom “chodil” až
do rána. Takže do práce jsem šel nevyspalý, trvalo to více než
půl roku. Proto jsem se rozhodl začít používat produkty OKG.
Užívám OK Alfa+, OK Beta+ a Emulips od 5/2013 a po jednom
měsíci mohu říct, že se cítím mnohem lépe. Před spánkem jsem
si k tomu všemu občas uvařil šálek bylinného čaje na zažívání
(ten mi pomáhá tlumit bolesti). Je to opravdu nádhera, když po
celý den nic nebolí a spánek proběhne v klidu a bez bolestí
a pálení. Ráno je tak nádherné bez jakýchkoliv problémů
a překrásně vyspalí! :-) Když toto někdo zkusíte, jako já, tak se
vám zdravíčko otočí jen k lepšímu a příjemnému žití den co den!
A proto si nic jiného nedám než vyzkoušené bylinky OKG a rád je
ze svých zkušeností doporučuji každému. Že jsem se dostal ze
svých problémů, to není jen má zásluha, ale také pí. Vládi Ficové
a celého kolektivu OKG. Všem moc a moc děkuji.
František P., Benešov u Prahy

Na bolest si už ani nevzpomene
Mého syna (8,5 roku) bolely dlouhodobě paty z důvodu rychlého
růstu. Před 14 dny jsem mu začala dávat OK Betu+ a OK Gamu+ a po
týdnu si na bolest ani nevzpomene :-). Moc děkuji za výrobky :-).

Hana Z., Vodňany

Bolesti zad zmizely
Již několik let mě bolela záda tak, že jsem se někdy nemohla ani
narovnat. Když jsem byla u lékaře, nevěděl od čeho by to mohlo
být. Brala jsem léky na bolest, ale neúčinkovaly. Pak mi byla doporučena OK Beta+. Vyzkoušela jsem ji a jsem moc spokojená. Už
po 1 týdnu užívání bolesti zad zmizely. Už se můžu zase narovnat
bez problémů. Děkuji OKG, že je, a že má tak skvělé výrobky. Budu
je doporučovat i všem známým a přátelům!
Jana J., Mělník

OK Beta+ “vysála” vodu z lokte

Tak rychlý účinek jsem nečekala!

Můj táta se bouchl do lokte tak, že se mu udělal výpotek ve velikosti malé zatnuté pěsti. Výpotek byl teplý a nehezký. Zkoušeli
jsme pár dní bez výsledku OK Gel a vnitřně všechny naše výrobky
až na OK Betu. Potom jsem si vzpoměla, co vše pro klouby OK Beta
dělá. A přemluvila jsem tátu, aby vypil OK Betu rozpuštěnou ve
vodě. Protože jsem mu chtěla dát silnou dávku najednou - dostal
vrchovatou polévkovou lžíci - po tři dny za sebou. 4. den mi hlásil,
že už OK Betu nemusí pít, že má vodu z lokte pryč. Bylo to velké
překvapení a úleva. Jinak by musel 2-3x, dle slov pana doktora, na
vytažení vody z loktu. Díky za OK Betu a její sílu!

Manžel měl dlouhou dobu bouli na vnější straně kolena (průměr
asi 4 cm). Začal užívat OK Betu+ a OK Gamu+ 3krát denně. Za
necelé dva měsíce byla boule pryč! Tak rychlý účinek jsem
nečekala.

Ing. Dita K., Přelouč

O 2 měsíce dřív v práci!!
Manžel měl těžký úraz po pádu z výšky - rozdrcený obratel. Po ope
raci, kdy mu voperovali do páteře šrouby, doktor předpokládal
návrat do práce nejdřív po 6-ti měsících. Manžel začal užívat OK
Betu+ a OK Gamu+ a doktor se divil, že mu výplň kolem obratlů
a šroubů tak rychle prorůstá. Do práce nastoupil už po 4 měsících!
Jsem velice vděčná za tyto unikátní produkty.
Lýdie E., Tanvald

Bez injekcí a léků!
Před rokem jsem měla oteklé a bolavé klouby, lékař mi 5 měsíců
píchal injekce na bolesti a brala jsem i léky, po kterých mě začal
bolet i žaludek. Začala jsem užívat Emulips Forte, Emulips Slim Drink
a OK Omegu-3 Complete. Už po týdnu mě přestal bolet žaludek a po
třech týdnech jsem zhubla 3 kg a po 2 cm na objemu v pase, břichu
i ve stehnech. Přidala jsem OK Betu+ a OK Gamu+ a po 20 dnech
jsem byla úplně bez bolestí a otoků kloubů. Dnes po 7 měsících
nemám žádné problémy a ještě se mi upravila štítná žláza. Jsem
moc vděčná za výrobky OKG a budu je nadále užívat jako prevenci.
Ivana Č., Přelouč

Hana M., Brno

Emulips a Ok Beta+ jsou super!
Už mi nebývá těžko od žaludku, přestaly se mi mastit vlasy a zmizel
mi ekzém. Navíc už jsem shodila 1kg. Užívám i OK Betu+, protože
mám těžkou artrozu v kotníku - lékař mi řekl, že si mám na bolest
zvyknout a mám být ráda, že dojdu do obchodu a zpět domů.
S Betou už nemám úporné bolesti ani při chůzi ani klidové bolesti.
Jsem šťastná a už mám objednávku. Děkuji.
Martina T., Valašské Meziříčí

Ztuhlost kloubu i bolesti ustoupily
Mám čtyřikrát operované koleno, artrozu a měla jsem koleno,
hlavně po ránu, hodně ztuhlé. Dalo mi spoustu práce ho rozhýbat.
Po užívání OK Beta+ a OK Gama+ se cítím mnohem lépe, ztuhlost
kloubu úplně ustoupila a ani bolesti - hlavně v noci, už nemám.
Moc děkuji za tak dobré produkty.
Blanka N., Dolany

Krční páteř už mě nebolí
Když mě opět začala bolet krční páteř, tak jsem si ji zkusila
namasírovat OK Balsamem. Ten začal příjemně hřát a to dělalo
moc dobře. Úleva byla opravdu okamžitá! Po hodině jsem se chlubila kamarádce, jak mi Balsám krásně pomohl, a když jsem si opět
chytla na krk, tak mě čekalo další příjemne překvapení. Páteř už
nebyla ani nateklá a nahmatala jsem si i obratle a mohla už i otočit
hlavou. Je to naprostá bomba!
Petra K., Mohelnice

Activ pack

Pohybový systém
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Nervová soustava
DOPORUČENÉ VÝROBKY:
nervová soustava:

OK Omega-3 Complete / OK Gama+ / OK Tau+ / OK Omega+ / Emulips Forte
Emulips, OK Alfa+ / Factor Base NO

VAŠE PŘÍBĚHY
Po 30 letech bez migrén
Migrény jsem mívala 2-3 týdně, léky nezabíraly, končila jsem většinou v nemocnivi na kapačkách. Začala jsem užívat OK Alfu+, efekt
nebyl velký, ale přibrala jsem OK Omegu-3 Complete a OK Betu+.
Po třech měsících díky produktům OKG jsem zcela bez migrén. Produkty mě vrátily do života! Děkuji, že tak skvělé produkty existují.
Jaroslava K., Rudník

Migrény zmizely, zlepšilo se mi trávení, lépe spím
S Emulips Forte jsem byla velice spokojená, užívala jsem ho jeden
měsíc a výsledky byly ty, že jsem se necítila nafouklá, zlepšilo se
mi trávení, lépe jsem spala, což mi dělalo do té doby velký problém. Mívám docela silné migrény a s Emulips Forte zcela zmizely.
Určitě s ním budu dál pokračovat a doufám, že výsledky budou
ještě lepší! :-)
Nikol M., Orlová

Schizofrenie? Po pár měsících vidím velkou změnu!
Moje zákaznice má slabou schizofrenii. Nejdříve si zakoupila
Emulips a OK Alfu+ na pročištění pleti a na zažívání. Během dvou
měsíců se ji zlepšilo zažívání, zhubla 5 kg a pleť se pročistila. Potom
přidala OKTau+ a OK Omega-3 Complete a během dalších 3 měsíců
se jí nemoc tak zlepšila, že ze 2 prášků, co brala, nyní užívá jen
1/4 jednoho a to jen pro jistotu. A já jako vnější pozorovatel vidím
velkou změnu - dříve měla problém složit větu. Když řekla pár vět
za sebou, nedávalo to smysl. Nyní je konverzace s ní úplně úžasná
- krásná, plynulá, vůbec byste nepoznali, že před pár měsíci měla
takové problémy. Navíc sama říká, že se konečně necítí tak strašně
unaveně a vše stíhá. Najednou má tolik koníčků a aktivit, které
by předtím vůbec nebyla schopná zvládnout. Jsem moc vděčná, že
i s takovouto nemocí pomohou výrobky OKG!
Radka K., Jamné nad Orlicí

Bolest hlavy je pryč
Trpěla jsem bolestmi hlavy a občas mi už ani prášky nepomáhaly.
Na mém prvním měsíčním setkání v Praze, kam jsem jela s docela velkou bolestí hlavy, jsem ochutnala OK Alfu+. Zhruba po 15
minutách jsem cítila neskutečnou úlevu a bolest byla pryč. Byla
jsem z toho v šoku a nemohla jsem uvěřit.
Míla, Liberec

Ani jednou jsem neomdlela a ani se mi nezatočila hlava
15 let trpím na omdlévání s hyperventilací a doktoři si již se mnou
nevěděli rady. Byla jsem na všech možných vyšetřeních, ale nic. Už
jsem z toho byla dost nešťastná, protože poslední 2 roky se to ještě
zhoršovalo a hlavně v době těhotenství. Doufala jsem, že po porodu se to změní. Bohužel nezměnilo a 2-3x do měsíce jsem stále
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omdlévala. Byla jsem i ve stavu, kdy jsem se bála vzít dceru do
náručí, protože jsem nevěděla, jestli náhodou zrovna neomdlím,
tak abych ji neublížila. Potom, co mi Emulips pomohl se zažíváním
a vylučováním, jsem si řekla, že by mi mohlo něco pomoci i na
omdlévání. A pomohla OK Gama+. Užívala jsem 3xdenně Gamu
a 1-2xdenně Emulips a hned po prvním měsíci jsem si uvědomila, že jsem ani jednou neomdlela. Nyní užívám Gamu již 3/4 roku
a ještě ani jednou jsem neomdlela a ani se mi nezatočila hlava.
Úžasné! Jsem moc vděčná za produkty OKG, které mi tolik pomohly!
A pomáhají každý den mně i mé rodině. Děkuji.

Radka K., Jamné nad Orlicí

Obrovský pokrok kupředu!
Malý 5 letý klučina, který má opožděný vývoj řeči - dyslálii s dysfázií a špatně se mu okysličuje mozeček, k tomu ještě je hyperaktivní. Je pod dohledem lékaře, který mu nasadil silné léky, ale
bohužel se mu dělalo po nich zle a zvracel a stěžoval si na bolest
hlavy. Maminka byla nucena léky vysadit. Chlapec začal užívat od
6/2012 Factor Base Kids (2x denně) a OK Omega-3 Complete (2x
denně lžičku), OK Alfa+ (2x denně lžičku) a Emulips Forte. Jeho
stav se po půl roce zlepšoval natolik, že si toho všimly i učitelky
ve specializované logopedické školce zaměřené právě na výuku
dětí s tímto postižením. Chlapec lépe spolupracuje, není tak nesoustředěný a dokonce byly první úspěchy toho, že řekl souvislou
větu - sice ne tak, jako by ji řekl chlapec jeho věku, ale je tam
obrovský pokrok kupředu !!!
Tomášek K., Stará Boleslav

Pomohly nejen “s návratem” po dvou mozkových mrtvičkách...
Produkty OKG mi pomohly po infarktu, pomohly mi při plicní fibroze, na snížení cukru v krvi a na snížení tlaku. Mé ženě pomohly
s cukrovkou a štítnou žlázou. A mojí tchyni pomohly “s návratem”
po dvou mozkových mrtvičkách a ochrnutí poloviny těla! Co víc si
můžeme přát?!?
Tomáš B., Červený Kostelec

Factor Base Kids = klidný a vydatný spánek i pro dospělé
Opravdu - funguje nejen na mne. Kdo ze známých si tento výrobek
dá na noc - prožívá to stejné - totiž, že lépe spí. Tělu se dostane
to, co potřebuje - tak si naše tělo může opravdu “oddychnout” :o)
Dita K., Přelouč

Konečně jsem našla něco, co mi pomáhá!
Byl mi doporučen Emulips a OK Alfa+ na podporu trávení a na
křeče, kterými trpim celý svůj život. Jsem totiž postižená - mám
D.M.O. (dětskou mozkovou obrnu). Ještě k tomu po tzv. radikalní

operaci mozku mám zvýšenou hladinu choresterolu, proto jsem si
vzala i Omegu-3 Complete. A moc mi to pomáhá - nejen proti křeči,
proti potížím s trávením, ale i s imunitním systémem. Navíc mě
po operaci stále bolela hlava, vyzkoušela jsem více potravinovych
doplňků, ale nepomohly - a teď jsem konečně našla něco, po čem
mě hlava nebolí!
Kristina D., Brno

Už neví, co je to migréna :-)!
Kamarádka trpěla dlouhá léta nesnesitelnými migrénami. Pravidelně každý měsíc skončila v nemocnici na kapačkách, protože jí
nic nepomáhalo. Po měsíci užívání OK Omega+ a OK Alfa+ už cítila
jen slabé pobolívání hlavy. Teď, po půl roce, už neví, co je to migréna. Výrobky OKG na základě její zkušenosti už užívá celá rodina :-).
Michal M., Jihlava

OKG - prevence syndromu vyhoření
Pracuji jako sociální pracovník v neziskové organizaci. Řekla bych,
že je moje práce náročná hlavně psychicky, jelikož vím, že ne všem
rodinám ve svízelné situaci mohu pomoci. OKG pro mne znamená
velkou prevenci syndromu vyhoření, kterému jsem vystavena, jelikož vím, že jakmile si někdo koupí produkt, téměř jistě mu to vylepší zdraví a tím pádem pomůže. Mám velikou radost, jak produkty
OKG fungují a pomáhají. A když mi zákazník zavolá, jak je spokojen
s produktem, potom mohu jen děkovat Bohu za OKG.
Mgr. Halka M., Skuhrov

Kvalitnější spánek i zlepšení zažívání
Díky Emulipsu pozoruji kvalitnější spánek, často jsem v noci
vstávala k dětem a pak měla velký problém usnout. Nyní tento
problém nemám - do chviličky usnu a spím do rána jako mimino
:-). Pozoruji také zlepšení zažívání. Po jídle se necítím tak přejedná
a jídlo rychleji “slehne”.

Konec epileptických záchvatů!
V 17-ti letech jsem měla svůj první epileptický záchvat, skončila jsem v nemocnici s pokousanými rty a v bezvědomí. Užívala
jsem léky, ale i tak se záchvaty objevovaly cca 2x do roka, byť
jsem dodržovala správnou životosprávu. V roce 2006 jsem začala užívat pravidelně Emulips, OK Alfa+, OK Omega+ a dnes se
píše rok 2011, dodnes jsem neměla jediný záchvat, k lékaři už
nechodím, léky neužívám! Děkuji společnosti OKG, že mohu žít
normální a hlavně zdravý život!
Andrea V., Brno

Migréna je pryč, kila jdou dolů!
Od 15ti let jsem vyzkoušela hodně léků, u kterých jsem zvyšovala dávkování podle stupně bolesti, až mi přestaly zabírat. Mig
rénu jsem mívala 2-3x do měsíce 3-5 dnů skoro bez přestávky.
Musela jsem při nesnesitelné bolesti na pohotovost na injekce,
několikrát jsem byla i v nemocnici. Jsem ráda, že jsem konečně
našla přípravky, které mi pomáhájí a neničí žaludek. Začala jsem
OK Alfou+ a na zažívací potíže jsem přidala Emulips, který mi,
mimo jiné, pomáhá odbourat přebytečný tuk v těle :-). Po Emulipsu také nemám pocit plnosti, pálení žáhy, zlepšilo se mi zažíván.
Za 2 měsíce užívání mám o 5 kg méně, o 8 cm méně přes boky
a o 12cm v pase. Na hubnutí jsem ještě přidala Emulips Slim.
Hana A., Zlín

Zlepšila se mi paměť
Od mládí jsem měla problémy s pamětí. Po půl roce užívání Emulipsu jsem zjistila, že jsem klidnější, lépe spím a dokonce jsem si
uvědomila, že se mi zlepšila paměť.
Ivana V., Brno

Silvie K., Bučovice

Neuro pack
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Dýchací systém
DOPORUČENÉ VÝROBKY:
dýchací systém :

Factor Base

VAŠE PŘÍBĚHY
Konec častému krvácení z nosu!
Mému manželovi se spouštěla krev z nosu i několikrát za den. Už
uvažoval o tom, že mu to dělá nejspíš jeho pracovní prostředí. Kvůli problémům se střevy začal pravidelně brát Factor Base. Střeva se
mu zklidnila a navíc jsme zjistili po určité době, že už ho netrápí
spouštění krve z nosu. FB mu tedy musela obnovit sliznice i v nose!
Na rychlou zástavu jsme jinak používali OK Gel.
Ing. Dita K., Přelouč

Začala jsem znovu běhat - paní doktorka tomu nevěřila...
Po narození mé dcery (v 28 letech) u mne propuklo astma. Nemohla
jsem si dovolit běhat nebo dělat těžší práce na zahradě, neboť se
u mne dostavil urputný kašel, který utlumil až “vstřik kortikoidů”.
Léky jsem brala pravidelně 3x denně 2 vstřiky. Od té doby, co jsem
začala k OK Alfa+ a OK Tau+ brát i Factor Base, se mé astma naprosto dokonale zlepšilo. Paní doktorka sama tomu nevěřila, neboť nebylo jaro, kdy bych neskončila na kapačkách a inhalacích. A toto
jaro mi dokonce snížila dávku pouze na 1 vstřik ráno. Jaro a léto
bylo naprosto v pořádku a pozor - dokonce jsem začala běhat. Je
pravda, že toho neuběhnu jako ostatní, že můj dech je trochu oslabený, ale před rokem jsem si toto ještě nedovedla představit.
A hlavně - hodně dlouho jsem nemohla otěhotnět a teď se mi to
povedlo! Jsem přesvědčena, že díky výrobkům OKG, které mé tělo
uvedly do pohody!
Markéta A., Havlíčkův Brod

kuřáci, jděte do toho :-) ! Manžel si uvědomuje, že mu Factor Base
pomohl, teď už si myslí na užívání sám, aniž bych mu to musela
připomínat......

Patricie B., Dobruška

Už žádná antibiotika!
Koupila jsem 3 výrobky pro moji maminku. 40 let měla silné astma
a těžké bronchitidy. Každé slabé nachlazení se jí projevilo těžkými
záněty průdušek, astmatickými záchvaty. Při jednom takovém si zašla k lékařce pro antibiotika. Ta už jí je odmítla dát, protože je brala
nedávno. Tak zoufalá máma zavolala mně, co má dělat. Nasadila OK
Alfu+ 3x denně po čajových lžičkách a za týden byla zdravá. To se
stalo před rokem, v dubnu 2011. Od té doby máma nebyla nemocná
a vloni v září jsme spolu byly v Řecku. Mé mamince je 81 let.
Dáša L., Dolany u Olomouce

Astma, bolesti hlavy, únava? Jsou pryč!
Před 5 měsíci jsem prodělala astmatický záchvat. Nasazené léky
moc nezabíraly, tak jsem musela užívat kortikoidové spreje na
dýchání. V současné době, díky pravidelnému užívání OK Alfy plus,
OK Omegy plus a OK Tau plus jsem úplně bez potíží a mám vysazeny spreje k dýchání i ostatní léky! Navíc jsem já, i má 13letá dcera,
trpěla bolestmi hlavy a asi za 2 měsíce užívání OK Alfy plus jsme
obě úplně bez potíží. Také se necítím unavená jako dřív, zvládnu
více práce a nepřežívám “od kafe ke kafi”. Je to příjemná změna!
Alena L., Brno

Bylo to pro mě zjevení
Emulips mě zbavil 35 letého problému s chronickou zácpou a to za
5 dní užívání 3x denně 10 kapek. Bylo to pro mě zjevení. Nastudovala jsem podrobně webovky OKG, koupila jsem 2 výrobky svému
muži a 2 výrobky mamince. A začaly se dít věci. Jejich zdravotní
potíže, podle lékařů nevratné, se začaly měnit k lepšímu. Muži klesl
cukr za 3 měsíce z 12 jednotek na 5 a maminka už 2 roky neměla
žádný astmatický záchvat. Za to jsem vděčná :-).

Dagmar L., Brno

Maminka už nekašle
Moje maminka se již 3 roky léčí s chronickou bronchitidou. Bere
spoustu léků. I přesto pokašlávala, ale bylo to snesitelné. Teď užívá
2 měsíce Factor Base a říká, že od té doby nezakašlala.
Monika D., Nyklovice

Už nekašle a nesmrká!
Můj manžel (61 let) už 45 let kouří. Každé ráno šíleně kašlal, až
jsem ho zavírala do koupelny, abych to neslyšela, k tomu ještě
stále smrkal... no, děsný rána :-(. Začala jsem mu dávat Factor Base
a po 2 týdnech jsem si uvědomila, že nechrchlá a nesmrká. Takže
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faktor Base

Optimální hmotnost a objem
DOPORUČENÉ VÝROBKY:
optimální hmotnost a objem, metabolismus : Emulips Slim Capsules & Drink / Emulips Forte / Emulips
		

OK Omega-3 Complete / OK Omega+

VAŠE PŘÍBĚHY

O 11 kg lehčí!

Zhubla jsem o 11 kilo!
Chci se podělit o svůj příběh: Díky Emulipsu anýz jsem plně kojila
naše kluky dvojčátka a to jsem z porodnice odcházela s Nutrilonem a díky Emulipsu anýz jsem kojila 10.měsíců, kluci netrpěli na
bolení bříška a za tu dobu jsem zhubla o 11 kilo. Navíc díky Emulipsu se mi upravilo trávení, pálení žáhy, těžkosti v žaludku, potíže
se žlučníkem po porodech a také jsem se zbavila mnohaleté zácpy!
Super pomocník, jsem za něj vděčná!
Mgr. Petra S., Strážovice

34 kg za 9 měsíců!

Po prvním porodu jsem celých 7 měsíců nemohla zhubnout ani kilo.
Pak jsem začala užívat Emulips na lepší trávení. Po pár dnech jsem se
cítila hned líp po každém jídle. Užívala jsem ho pravidelně 3x za den 10
kapek ihned po jídle a po 4 měsících jsem zhubla 11kg! Potěšil mě ale
i další účinek Emulipsu a to: podpora tvorby kvalitního mateřského
mlíčka. Elišku jsem díky Emulipsu kojila do 2 let. Děkuji za něj.
Jana T., Jablonec nad Nisou

7 cm přes břicho je pryč!
Po “kapičkách” - výrobcích OKG se mi snížil krevní tlak ze 190 na
140 , odezněly problémy s prostatou a alergie na topolový květ, též
jsem zhubl na objemu přes břicho o 7 cm a je mi dobře.
Honza F., Třebívlice

Díky Emulipsu jsem bez cvičení a diet shodila 34 kg za 9 měsíců!
Je mi super a jsem na sebe hrdá. Jo-jo efekt se nedostavil a to je
skvělé.
Michaela G., Jindřichov

4,5 kg dole a konečně bez migrén!
Má kamarádka Zuzka trpěla nesnesitelými migrénami 11 let. Brala na to nejsilnější léky a několikrát skončila na kapačkách. Proto
jsem jí nabídla užívání bylinek. Souhlasila a začala užívat Emulips
Forte a OK Alfa+. Po dvou dnech již hlásila, že jí to ohromně pomohlo, že si nevzala ani jednou lék na migrénu a taky se konečně
vyspala. Po měsíci užívání již nemusela nosit speciální sluneční
brýle, jako ochranu proti ostrému světlu. Ohromně se zklidnila
a dokonce shodila 4,5 kg. Na produkty nedá dopustit - jen chválí
a chválí!
Lenka Z., Havířov

Centimetry jdou dolů
Vyzkoušela jsem Emulips Forte a za měsíc jsem dala dolů 11 cm
v pase a 4 cm přes boky. Zatím se to drží a nic jsem nepřibrala nazpět. Chystám se na další kolo s Emulipsem :-) a těším se, že další
centimetry půjdou dolů.

Daria V., Brno

Pomáhá upravit zažívání a moje váha jde stále dolů...

Za 4,5 měs. po porodu mi ubylo 10,5 kg!
EMULIPS je super, nedám na něho dopustit. V kombinaci se
cvičením jsem za 4,5 měsíce shodila po porodu 10,5 kg. Baštím
vcelku bez omezení - kojím, tak ani nemohu jinak. Cvičím a užívám
EMULIPS a psyllium. Prvních téměř 8 kg šlo poměrně rychle. Poslední 2,5 kg jsem shodila již pomaleji, ale shodila, což je pro mě
nejdůležitější. Cítím se skvěle, oblékám oblečení, které mi i před
těhotenstvím bylo těsné či malé. Fakt jsem spokojená a všem maminkám ho mohu jen doporučit.
Jana V., Svitavy

Mám 7 kg dole a cítím se skvěle!
Emulips užívám dva měsíce a zároveň po porodu cvičím - výsledek 7 kg dole ! :o) Mám obrovskou radost. (Váha po porodu 78,6
kg a nyní 71,6 kg). Cítím se skvěle a hlavně mi dělá moc dobře na
psychiku úbytek váhy, takže jsem spokojená maminka pro svou
3 měsíční Aničku. Mateřského mlíčka mám taky dostatek, takže
plně kojím :o) !!! Děkuji.
Jana K., Domažlice

Slim pack

Emulips Forte mi nejenom pomáhá upravit zažívání (dokázal mi
zastavit i křeče v břiše, které mi nastaly po nevhodném obědě),
ale daří se mi s ním i hubnout. Zkusila jsem mnoho přípravků na
hubnutí, které prý “zaručeně fungují”, ale nefungovaly na mně. Až
díky Emulipsu Forte jsem zhubla 4 kg za 14 dní a moje váha jde
stále dolů. Moc děkuji za tyto výrobky a již je doporučuji známým
i neznámým lidem :-). Vím totiž, že opravdu pomáhají! Děkuji OKG
za to, že je.
Jana J., Mělník

Optimální hmotnost a objem

41

Děti
DOPORUČENÉ VÝROBKY:
děti: Factor Base Kids / Emulips a Emulips Forte / Gama+ / OK Beta+

Výrobky OKG patří mezi doplňky stravy určené pro děti od 3 let. Nejsou určeny dětem mladším 3 let (nejsou studie o užívání výrobků
touto věkovou kategorií), tzn. že dle naší legislativy jsme povinni
uvádět na etiketě, že: “Výrobek není určen pro děti do 3 let (ev. do
5 let, do 12 let, do 15 let, popř. není určen pro děti).”
Naše výrobky jsou na trhu již více než 14 let a máme ty nejlepší reference od tisíců spokojených zákazníků. Máme spousty zkušeností
s užíváním výrobků dětmi a spousty doložených skvělých výsledků - viz níže. Děti užívají naše výrobky už více než 14 let a nikdy se nevyskytly žádné zdravotní komplikace, ba naopak. Vždy
ovšem záleží na rozhodnutí rodičů - jestli dají přednost alopatické
medicíně nebo zkusí ovlivnit tělo pomocí přírodních přípravků,
přirozeným způsobem, bez vedlejších účinků - a “vytvoří tělu podmínky pro to, aby nastartovalo samouzdravovací procesy...”.

U dětí je samozřejmě třeba přiměřeně upravit dávkování výrobků
a vždy pamatovat, že výsledky, jakých lze při jejich užívání dosáhnout, jsou individuální a závislé na řadě faktorů - tělo každého
člověka, a to, co se děje uvnitř, se velmi liší, tzn. že výsledky se
budou rovněž rozcházet. Uvedené zkušenosti jsou pouze vybranými příklady, jakých výsledků lze při užívání výrobků OKG
dosáhnout. Při vážných zdravotních potížích je třeba konzultovat
užívání přípravků se svým lékařem, protože výrobky OKG nejsou
určeny k léčení zdravotních poruch nebo k lékařským účelům.
Výrobky OKG jsou doplňky stravy, tzn. že v žádném případě nenahrazují léky a nejsou určeny jako náhrada vyvážené a pestré
stravy. Jsou vyrobeny za účelem příznivého ovlivnění organismu
s cílem podpory zdraví, za účelem doplnění běžné stravy na úroveň
příznivě ovlivňující zdravotní stav.

Výrobky OKG pro Vás vyrábíme s největší pečlivostí a láskou a budeme velice potěšeni z Vašich dobrých výsledků s nimi :-) !

VAŠE PŘÍBĚHY

Moje dětí se drží! :-)

Problémy s “větříky” zmizely!
Naše dcera měla úporné problémy s bolením bříška (prdíky).
Zkoušeli jsme “kde co”, dávali jsme 600 Kč za produkty z lékárny,
k tomu jsme cvičili, masírovali a nahřívali bříško a stejně nic
nepomohlo. Byly to “prořvané” noci i dny. Pak jsem začala brát
Emulips na podporu kojení a najednou jsem si všimla, že Alex
už nemá problémy s větříky. Navíc jsem svoji dceru kojila do
16-ti měsíců. U druhé dcery začaly problémy již v porodnici.
Hned jsem začala dávat Emulips sobě i jí a bylo po problému.
Konečně vím, co to je, mít doma spokojené miminko! Moc děkuji
za výrobky OKG!
Radka K., Jamné nad Orlicí

Už za 2 dny stolice upravená!
Kamarádka si vzala Emulips pro půl roční dceru, která měla problémy se stolicí. Již po dvou dnech mi volala, že se malá poprvé po
třech měsících rourkování sama vykakala. Děkuji OKG
Martina H., Skalice nad Svitavou

Kašel přes noc zmizel!
Večer začala má 5-ti letá vnučka Viki hodně kašlat. Nasadila jsem
produkty OKG ve zvýšených dávkách - OK Alfu+ (po 20 - 30 min.
3 polévkové lžíce, 5x po sobě) a Factor Base Kids (po cca 20 min.
1 bonbónek). Ráno už po kašlíku nebyla téměř ani památka, ale
nechala jsem ji pro jistotu ze školky doma. Děkuji za úžasné produkty, které takhle rychle a úžasně pomáhají!
Ivona Ch., Borek u Děčína
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Děti

Mé děti (3 a 7 let) byly často nemocné, ale už 3 měsíce užívají produkty
OKG - Factor Base, OK Omega-3 Complete nebo OK Alfa+. Začaly chodit
do školy a školky, kde je hodně dětí v tomhle čase nemocných, ale
moje dětí se drží! Dokonce nechytly od tatínka angínu, což se dřív
nestávalo. :-) A tatínkovi jsme teď nasadili taky OKG produkty, protože
nevěřil, že fungují a já je užívám taky - na lepší trávení Emulips Forte.
Děkuji, že existujete a budeme i nadále věrní OKG!
Andrea H., Praha

Paní doktorka řekla, ať užíváme “to naše přírodní”...
Moji dva synové byli na odběru krve, protože se nám zdálo, že jsou
bledí. A potvrdila se anémie. Paní doktorka nám napsala Maltofer.
S tím už mám zkušenosti u jednoho synka z doby, kdy jsem ještě,
bohužel, netušila, že OKG existuje. Užíval to s odporem a navíc měl
zácpu. Tak jsem paní doktorce řekla, že nechceme, že máme Emulips
Forte. Po užívání a následném kontrolním odběru nám oznámila, že
je to o dost lepší, ať ještě užíváme “to naše přírodní” dál a pak to
opět zkontrolujeme. Navíc můj “hubeňour” za půl roku přibral kilo
a stolici má v pořádku. Jsem absolutně nadšená a velmi vděčná!
Monika D., Nyklovice

Bolest ouška zmizela
Moje mladší tříletá dcera si večer stěžovala na bolesti ouška.
Nemohla kvůli tomu usnout, tak jsem jí nakapala do ucha OK Alfu+
a zamázla troškou OK Gelu. Do půl hodiny se zklidnila a usnula.
Ráno už si na bolest ouška ani nevzpomněla. Jsem ráda, že jsme
díky tak skvělým výrobkům měli klidnou noc a “nelítali někde po
pohotovosti”. DĚKUJI! :o)
Petra S., Mukařov

K doktorce chodíme jen na preventivní prohlídky!
Byla jsem s klukama na preventivní prohlídce v 7 letech. Poslední
zápis byl před dvěma lety, také z preventivní prohlídky a tak se to
opakovalo již podruhé. Otázka lékařky i sestřičky byla, jak to děláme,
že jsou děti zdravé! Informovala jsem je o výrobcích OKG, které
užíváme již 7 let. Nejčastěji preventivně OK Alfu+ a Factor Base Kids.
Tolik výrobky zaujaly, že se paní doktorka registrovala a objednává si
výrobky taky.Cítím vděčnost, že máme přírodní pomocníky i za to, že
našly cestu k dalším lidem.
Petra S., Strážovice

Celá rodina užívá výrobky OKG!
Ráda se i já s Vámi podělím o své zkušenosti. Synům (7 a 11 let) dávám
OK Alfa+ a Factor Base KIDS. Časté virózy, rýmy a kašle jsou pryč. Když
je občas trápí střevní potíže nasadíme Emulips FORTE. Zkrátka na
výrobky OKG já, moje rodina a přátelé, kteří je vyzkoušeli nedáme dopustit!!! Jsem za tyto výrobky velmi vděčná a děkuji za ně.
Michaela K.,Vilice

Dcera si užívá jaro bez kýchání, slzení a dýchacích problémů
Mám 15-ti letou dceru, kterou jsem se snažila několik měsíců přimět
k tomu, aby začala brát produkty OKG na astma a alergie, které má od
narození. Sice viděla, že mě tyto zázračné bylinky pomohly k miminku,
které právě čekám, ale paličatě si stála za svým. Jíst nebude, protože
je to prý “hnusné”. Po dlouhé době jsem jí přesvědčila, aby začala
brát alespoň OKG Factor Base. Teď je zrovna jaro, tedy období jejího
velkého utrpení, kapesníků po všech kapsách a Ventolinu v ruce.
Ona ale už kapesníky, ani Ventolin nepotřebuje... Dokonce jí nedělá
problém stát u rozkvetlých květů. Poprvé si užívá jaro a zjišťuje, jak je
krásné, a že ho člověk nemusí jen protrpět.
Jana O., Praha

Dcerce se na noze objevil ekézm. Začala jsem dcerce dávat OKG Factor
Base, OK Tau, OK Omegu a mazala jsem ekzém OK Balsamem. Ekzém
se začal postupně ztrácet a po měsíci byla noha úplně bez ekzému
Lenka Skřivanová, Choceň

Nachlazení už se nás netýká
V současné době užívají moji dva synové (5 let a 2,5 roku) vitamínky
Factor Base KIDS. Každou zimu měli kašel a rýmu třeba i 3 týdny. Teď
stačí “Kidsky” a už 2 den je to daleko lepší a bez chemie. Sama jsem
vyzkoušela Emulips Forte a v době kojení Emulips Anýz. Moc děkujeme za super přírodní produkty a určitě budeme zkoušet další.
Jaroslava B., Blížejov

Kids pack

Děti
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Zvířátka
Výrobky OKG patří mezi doplňky stravy určené pro dospělé osoby
a děti od 3 let. Nejsou určeny pro zvířátka - nejsou studie o užívání
výrobků zvířaty.
Naše výrobky jsou na trhu již více než 14 let a máme ty nejlepší
reference od tisíců spokojených zákazníků. Máme i řadu zkušeností
s užíváním výrobků domácími mazlíčky :-) a některé skvělé výsledky doložené - viz níže. Posuďte sami!
Vždy ovšem záleží na Vašem rozhodnutí - jestli při řešení zdravotních potíží dáte přednost alopatické medicíně nebo zkusíte
ovlivnit tělo pomocí přírodních přípravků, přirozeným způsobem,
bez vedlejších účinků - a “vytvoříte tělu podmínky pro to, aby nastartovalo samouzdravovací procesy...”.
U zvířátek je samozřejmě třeba přiměřeně upravit dávkování
výrobků a vždy pamatovat, že výsledky, jakých lze při jejich užívání

dosáhnout, jsou individuální a závislé na řadě faktorů - každé tělo,
a to, co se děje uvnitř, se velmi liší, tzn. že výsledky se budou rovněž
rozcházet. Uvedené zkušenosti jsou pouze vybranými příklady,
jakých výsledků lze při užívání výrobků OKG dosáhnout. Při vážných
zdravotních potížích je třeba konzultovat užívání přípravků se svým
lékařem, protože výrobky OKG nejsou určeny k léčení zdravotních
poruch nebo k lékařským účelům. Výrobky OKG jsou doplňky stravy
(pro lidi!), tzn. že v žádném případě nenahrazují léky, nejsou určeny
jako náhrada vyvážené a pestré stravy a nejsou určeny pro zvířata.
Jsou vyrobeny za účelem příznivého ovlivnění lidského organismu
s cílem podpory zdraví, za účelem doplnění běžné stravy na úroveň
příznivě ovlivňující zdravotní stav.
Výrobky OKG pro Vás vyrábíme s největší pečlivostí a láskou
a budeme velice potěšeni, když zlepší kvalitu života nejen Vám,
ale i Vašim domácím mazlíčkům!

VAŠE PŘÍBĚHY
Náš kohout je zachráněný! ;-)

Mohu přidat i ty moje zkušenosti se zvířátky?

Začal se nám dusit kohout a už jsme se báli, že o něj přijdeme. Nakapala jsem mu 2x přímo do zobáčku Emulips Forte a OK Alfa+, on
se oklepal a začal zase normálně dýchat a kokrhat. Jsem nesmírně
vděčná, že tyto unikátní produkty pomáhají lidem, ale i našim
domácím mazlíčkům!

Náš jezevčík měl v moči krev - a to hodně. Na veterině po nás
chtěli, abychom donesli trochu moči k vyšetření. Jenže to se nám
nedařilo, a tak jsem Bročkovi nasadila OK Tau+ a už po třech dnech
užívání nečůral krev, ale moč byla krásně čistá! A druhý náš mazlíček Ferda - zakrslý králíček nám nastydl, protože jsem ho zapomněla na zahradě v ohrádce dlouho do noci. Začal prskat a kolem
čumáčku měl mokro od rýmy. Tak jsem mu začala do napaječky
s vodou kapat OK Alfu+. Už druhý den prskal jen večer a za 3 dny
už vůbec. Alfičku mu ještě občas přidám do vody a od té doby se
nestalo, že by nastydl a to bývá venku často, i když není už zrovna
velké teplo. Děkujeme moc za tyto produkty!

Ivona Ch. Borek

Naše čičina už neblinká! :-)
Mám mám skoro 17-ti letou čičinu, která poslední měsíce několikrát denně zvracela a k veterináři jsem se moc bála jít, protože by
mi určitě řekl, že má závažnou nemoc a já jsem rozhodnutá, když
bude nemocná, že jí nechám uspat, aby se netrápila. A protože
Emulips Forte zabral mně, tak jsem jí ho asi před měsícem začala
dávat do masíčka. Za první týden si ublinkla jednou a teď po měsíci
už neblinká vůbec a s prominutím “žere jako zjednaná”.
Miroslava M., Liberec

Kašel Tobiáškovi zmizel do 3 dnů a navíc neměl během
posledních 5 měsíců epileptický záchvat!
Máme psa - pudlíka a přiznávám, že hodně vybíravého a rozmazleného :-). Nastydl se při procházkách a když už kašlal dost
dlouho a nebralo to konce, rozhodl jsem se i na něm vyzkoušet
účinky OK Alfa+. Sotva si rozředěné alfy lízl a odkráčel. Jenže
druhý den jsem zíral! Přišel k misce s alfou a pořádně se napil!
Potom to ještě 2x zopakoval a teď má už v jedné misce vodu
s alfou, ve druhé misce čistou vodu - a pokaždé, když má žízeň,
nejdříve se mohutně napije alfy a teprve potom si dá trochu
čisté vody! A kašel u něho během 3 dnů úplně zmizel! Navíc
je epileptik, takže užívá Emulips s vanilkovou příchutí a na
posílení srdeční činnosti si občas dává Omegu-3 Complete.
Mimochodem, zvěrolékař nás ujistil, že může mít 2-3 záchvaty
do měsíce. Od té doby uběhlo 5 měsíců, Tobiášek užívá Emulips a neměl ani jeden záchvat! Takže děkuji za tak fantastické
produkty!
Tomáš B., Červený Kostelec
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Zvířátka

Anna V., Semčice

Lucinka byla fit během jediného dne!
Máme pejska Lucinku - čivavu. Před časem trochu pokašlávala,
po psím způsobu... Byl víkend a náš pan veterinář neměl službu.
Posloužila výborně naše OK Alfa+, páneček pomohl otevřít Lucince
mordičku a panička jí kápla pár kapiček. Udělali jsme to 3x za den
a Lucinka byla fit! Už také okusila na granulkách pár kapiček Emulipsu - dala jsem jí ho, když jedla trávu a trochu zvracela žaludeční
šťávy. Naše Lucinka je vděčná za výrobky OKG - říkala mi to a vzkazuje to všem zvířátkům v okolí. :-)
Dáša L., Dolany u Olomouce

Kocour byl během jediného dne ve výrazně lepší kondici
Náš pan topič má pěkného kocoura, ale náhle kocour onemocněl.
Nevěděl si s ním rady, peníze na veterinu nemá. Kocour měl bolavé
ucho a mimo zápachu ještě červíky. Po vyčištění ucha jsem zkusila
mírně máznout OK Gelem a zakápnula slunečnicovým olejem a už
do odpoledne byl kocour výrazně v lepší kondici. Další den bylo po
červech a bylo možno vidět strupy asi od nějakého poranění. Aplikovala jsem ještě jednou mírně gelík, kocour je spokojený - a to
vypadal pro ostatní beznadějně!
Věra M., Frýdštejn

Výrobky fungují i pro naše čtyřnohé členy rodiny
Můj jezevčík Gerrynka (přes 8 let) má problémy s nadváhou. Skoro
tahala i bříško po zemi, i když jsem ji nepřekrmovala - pro jezevčíky
je to pak velmi problémové kvůli páteři. Zároveň měla velmi
nepravidelné vyprazdňování, někdy nešla ani dva dny. Začala jsem
přidávat do každé misky granulí 5-10 kapiček Emulipsu, do 14-ti
dnů se krásně spravila, vypadá nyní k světu :-), chodí se v pravidelnou dobu vyprazdňovat a dnes, dokud jí nenakapu na granulky
Emulips, tak se jich ani netkne ;-). Děkuji, že výrobky fungují i pro
naše čtyřnohé členy rodiny.
Andrea V., Brno

EMULIPS pomohl i našemu jorkšírkovi :-)
I když to zní zvláštně a možná i úsměvně, opravdu mu Emulips pomohl a jsem za to moc vděčná. Náš pejsek měl už od malička problémy se zažíváním, zvracel a trpěl průjmem. Jeho potíže se nejprve
objevovaly zhruba 4x za rok, většinou při změně ročního období.
Postupně se to začalo stupňovat a na veterinární klinice jsme byli
skoro každý měsíc a to znamenalo injekce, léky a dieta. Několikrát
skončil i na kapačkách, byl až apatický a pohled na něho byl hodně smutný. Když se jeho potíže opakovaly naposled (zvracel celou
noc), nechtěla jsem znovu po krátké době s ním jet na injekce.
Protože Emulips užívám a vím, že je skutečně bezvadný a pomáhá
celé naší rodině, tak jsem zkusila dát Emulips i pejskovi a čekala
jsem.... Přesvědčilo mě, že je to přírodní produkt - výsledek byl pří-

mo skvělý, po půl hodině už neměl nafouklé bříško, přestal zvracet
a zastavil se i průjem. Bylo úžasné vidět, jak je mu čím dál lépe.
Zvládli jsme to bez injekcí, kapaček a léků a to díky Emulipsu.
Bc. Jitka K., Plzeň

Další skvělá zkušenost s Emulipsem!
Máme doma dva pejsky - retrívra a jezevčici, kterou jsme si přivezli
z útulku. Když byla u nás 5. den, začala ráno zvracet, odpoledne už
se ani nezvedala z pelíšku. Veterina daleko, u nás ten den zavřená
a tak jsem zkusila Emulips. Musela jsem jí kápnout přímo do pusy,
protože ho nechtěla, ale dala jsem jí 3 kapky, za dvě hodiny znova
a cca za hodinu už jí bylo lépe. Dokonce se zvedla a šla za mnou
do kuchyně, když jsem tam zašustila pytlíkem. Večer vrtěla zase
ocáskem a druhý den jí nebylo už vůbec nic :-). Nedávno měla zase
průjem, ale fakt hroznej (snědla to, co neměla :o) ), a tak jsem jí
dala znova Emulips a do rána dobrý. Na Emulips nedám dopustit je fakt pro všechny! :-) Moc děkuju za tento výrobek.
Patricie B., Dobruška

OKG MAJÍ RÁDY I ZVÍŘÁTKA!
Ráda se podělím se zkušeností s produkty u mého pejska MAXÍČKA.
Jeden den zvracel a měl průjem i s krví. Tak jsem mu dala jednu Factor Base a 10 kapek Emulips FORTE. Druhý den byl už zase
veselý a vše bylo v pořádku bez průjmu i bez zvracení. Jsem moc
vděčná za produkty OKG.
Ivana Č., Přelouč

Zvířátka
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Celková kondice a odolnost
DOPORUČENÉ VÝROBKY:
celková kondice, odolnost, obranyschopnost: OK Omega-3 Complete / OK Gama+ / OK Omega+ / OK Alfa+
		

FactorBase / OK Beta+ / Emulips Forte / Emulips / Factor Base NO

VAŠE PŘÍBĚHY
Cítím se opět lépe
Po 3 dnech používání 3x1 FactorBase Detox jsem se osypala na předloktí (vypadalo to jako poškrábání od kočky) po zvýšení DETOXU
na 3x3 do 3 dnů vše zmizelo a ještě se mi zlepšilo vyprazdňování.
Cítím se opět lépe. Děkuji za tyto unikátní produkty!
Ivona Ch., Borek

FactorBase Detox předčila mé očekávání!
Říkala jsem si, že nevím, jestli mám FactorBase Detox užívat, že
v podstatě extra velké problémy nemám. Nicméně jsem začala a to
zrovna v době, kdy se o mě “pokoušela” chřipka - dávkování jsem
zdvojnásobila a přidala i FB Kids, OK Alfu+ a Emulips Forte – také
ve zvýšených dávkách. Třetí den jsem byla naprosto fit! Během
prvního týdne jsem chodila „na velkou“ i 5x za den, jak se střeva
čistila... Další účinky FB Detoxu přicházely v průběhu užívání. Zjistila jsem, že mi zmizely některé pigmentové hnědé skvrny z obličeje, nehty na palcích ruky mi začaly růst rovné (do té doby vlnité),
srovnal se mi také průběh menstruce. Celkově cítím více energie
a cítím se taková „lehčí“. FB Detox je prostě fantastický výrobek
a určitě už teď se těším na jarní detoxikaci! Děkuji!
Lydie E., Tanvald

Problém s hlasivkami
Asi šest týdnů jsme měla problém s hlasivkami. Když jsem chvíli
mluvila, rozkašlala jsem se, stáhl se mi krk a nemohla jsem mluvit. Bylo to hodně nepříjemné. Po týdnu používání FB Detox je po
problému.
Jana S., Brno

někdo vléval do žil nový život” a začala se měnit před očima - začal
ji bavit život! Po 5 týdnech užívání byly výsledky krve natolik dobré,
že jde na kontrolu až za 1/2 roku, po kyselině močové ani stopy
- jen lékařka kroutila hlavou - “Jak je to možné?! A bez chemote
rapie?”. Jsem moc vděčna za pomoc, které se mé sestře dostalo!
Iva M., Praha

Rizikové těhotenství v pohodě
Moje kamarádka otěhotněla ve vyšším věku a lékaři jí od začátku strašili různými problémy, které by ji mohly během těhotenství čekat. Od začátku měla tzv. rizikové těhotenství a předpovídali
předčasný porod. Kamarádka začala užívat OK Gamu+ - prakticky
celé těhotenství - a celé těhotenství se žádná předpověď lékařů
nenaplnila. Těhotenství bylo ukázkové, porod v termínu a po porodu jako jediní odcházeli z porodnice bez novorozenecké žloutenky.
Kamarádka má krásnou zdravou holčičku. Gamu užívala také po
porodu a věřím, že právě i díky ní holčička nevěděla co je nemoc
nebo nachlazení, ani rýma...
Lydie E., Tanvald

Po mykóze ani památky
Po několika letech se mi objevila vaginální mykóza. Kdysi jsem jí
trpěla 7 let téměř nepřetržitě. Ale co jsem u OKG, měla jsem ji jen
jednou a to slabě, stačil pouze OK Gel. Tentokrát to bylo silné a tak
jsem nasadila OK Betu+, OK Alfu+, OK Omegu-3 Complete a OK Gelem jsem se mazala. Po 7 dnech nastalo výrazné zlepšení a po 14
dnech po mykóze ani památky. Jsem moc vděčná za den, kdy jsem
vstoupila do OKG :-). Moc děkuji!
Patricie B., Dobruška

Během jednoho dne byl fit!
Ve středu k ránu přišel můj 4 letý syn za mnou a byl nastydlý, měl
teplotu - skoro 38°C, “nahuhlaný” nos a krk. Dala jsem 3 tablety
Factor Base Kids, lžičku Emulips Forte, lžičku OK Alfy+ a “kapičky”
z OK Gelu. Opakovali jsme 4x denně celou středu, popíjel k tomu
šťávičku z OK Bety. Ve středu po 18.hodině byl fit a je!!! :o) DĚKUJI
z celého srdce OKG za dokonalé pomocníky pro každou příležitost!
Během pár hodin byla nemoc pryč a Marťa se těší na víkend!
Petra K., Květnice u Prahy

Začal ji znovu bavit život!
Mé sestře diagnostikovali začínající leukémii a po dobu 1 roku
docházela na hematologii FN Motol, kde jí doporučili chemoterapii.
Moje sestra ji odmítla a tím začala cesta hledání pomoci z jiného
zdroje. Hledaly jsme mezi bylinkami a objevily OKG a p. Šteinera,
který nám osvětlil smysl a cestu pomoci. Sestra začala před 5 týdny
užívat OK Alfu+ a Emulips Forte a už po 1 týdnu se začala cítit mnohem lépe, přestala stálá únava - sama to popisovala “... jako by mi
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Adélka začala přibírat

Tlaky do hlavy a brnění zmizelo!

Adélka po narození nechtěla moc baštit, byl to docela boj, než v porodnici začala přibírat. Při první kontrole u pana doktora vypadala
dehydrovaná a skoro nic nepřibrala od propuštění z nemocnice,
i přestože jsem jí pravidelně po 2 hodinách kojila. Pan doktor říkal,
že asi budu muset přejít na umělé mléko, že to vypadá, že ho mám
málo. S tím jsem se nechtěla smířit a tak jsem začala užívat Emulips Anýz ve velkém a za pár dní na převážení jsme pana doktora
překvapili s přírůstkem váhy. Dneska jsou Adélce 4 měsíce, je to
náš “buřtík” :D Pan doktor na každé kontrole chválí Adélku, jak hezky prospívá. Já mám mlíčka dostatek a k tomu jako bonus můžu
jíst, co chci a Adélka netrpí prdíky.

Na konci těhotenství jsem měla zvýšený tlak (140/90), proto mi
lékaři vyvolali porod. Po porodu se tlak ještě zvýšil 160/100. Léky
jsem nebrala, dětský lékař mi říkal, že by se měl po šestinedělí
tlak srovnat. Po 2 měsících jsem měla tlak stále 160/100. Tlaky do
hlavy, brnění a občasné bolení na prsou nepřestávali. Hrozilo, že
bych musela začít brát léky. Syna jsem kojila, proto jsem místo léků
začala užívat přírodní kapičky OkOmega3Complete a občas k nim
přidala další produkt Emulips Forte. Tlak se mi postupně snižoval.
Dnes mám tlak 130/80 (někdy140/90 když třeba dorazím do ordinace. Tlaky do hlavy a brnění zmizelo. Jsem moc vděčná za produkty. Kdybych je neměla, musela bych podle lékařů nasadit léky
i při kojení a to bych rozhodně nechtěla díky vedlejším účinkům.

Miloslava M., Rumburk

Marie H., Čistá u Horek

Váha jde stále dolů

Můj syn po porodu trpěl na koliky
Vyzkoušeli jsme kapičky, masáže bříška, úplně jsem omezila nadýmavé potraviny. Nic nám bohužel nepomáhalo. Až mi byl doporučen Emulips. Začala jsem tedy hned užívat a už druhý den
syna přestalo bolet bříško, tak rychlý účinek jsem opravdu nečekala. Postupně jsem přidala OKAlfa, OKGama+, OKBeta+, Factor Base
Kids, abych podpořila synovu imunitu. Jelikož jsem v den porodu
měla 33kg navíc, díky pravidelnému užívání těchto bylinek jsem
se za 5 měsíců dostala na svoji váhu a konfekční velikost jsem
z vel.40, kterou jsem měla před těhotenstvím, vyměnila za 38,
zlepšilo se zažívání, zkvalitnil se spánek, odezněly bolesti hlavy,
zbavila jsem se aftů, oparů. Děkuji za tak úžasné výrobky.
Martina T., Heřmanův Městec
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Od svých pěti let jsem trpěla na velice časté hnisavé angíny, v pubertě začaly zažívací potíže, zácpa, pálení žáhy, nadváha (meřím
158 cm a váha se vyhoupla na 100,5 kg), byla jsem často ve stresu
a unavená. Přidaly se migrény, kolísavý tlak, nefunkční štítná žláza, vysoký cholesterol a cukrovka. Užívala jsem léky a lékařka mě
připravovala na píchání inzulínu. Byla jsem alergik a čekala mě
operace páteře. V srpnu 2006 jsem objevila úžasné produkty OKG
a začala užívat Emulips. Účinky se dostavily již druhý den – začala
jsem chodit pravidelně na toaletu, přestala mě pálit žáha a být
težko po jídle. Přidala jsem OK Alfa+, OK Omega+, OK Tau+, Factor
Base a mé zdravotní problémy začaly ustupovat. Mám odebrané
všechny léky, které jsem užívala na cukrovku, cholesterol, štítnou
žlázu, migrény, na operaci jsem nemusela a navíc jsem snížila váhu
o 42,5 kg – 52 cm v pase. Již témeř 10 let jsem nepotřebovala ATB
ani jiné léky. Stále užívám úplně všechny výrobky OKG. S Láskou
a Vděšností děkuji za to, že tyto unikáty na trhu jsou, že mi pomohly se uzdravit! Cítím se fantasticky jako nikdy předtím, jsem
plná energie a hlavně zdravá!
Ivona Ch., Borek

Předmenstruační syndrom je pryč!

Deprese a smutky odešly!

Po necelých 3 týdnech užívání Factor Base AntiAge jsem ocenila jen
mírné příznaky PMS. Jindy mne moc bolely kyčle a záda, o bolestech v podbříšku ani nemluvím a bývala jsem moc unavená. Tentokrát to bylo v pohodě! Jen symbolicky o sobě dala vědět kyčel. Po
2 měsících užívání AntiAge se mi dokonce srovnal cyklus na 28 dní.

FactorBase AntiAge mi velmi pomáhá. Dodává mi energii, mladistvý elán do života, práce mi jde od ruky, jako nikdy předtím a cítím
se vyrovnaně. Nemám žádné chmury, smutky, deprese! Nic mě
nerozhází, dokonce mi pomohl i s nachlazením. Dobře se mi po
něm spí.

Pořád jsem akční

Po třech měsících obnovená menstruace

Přátelé, užívám 2 týden Factor Base AntiAge a mám neskutečnou
energii! Stres a napětí z uplynulých událostí v mém životě mi úplně
ustoupili. Je to úžasné! Akorát jsem zjistila, že ho nemůžu brát na
noc, pak nespím a furt jsem akční.

Věk už ťuká na vrátka a já začala mít problémy s vynecháváním
menstruačního cyklu. Z lékařského hlediska bylo vše v pořádku.
Když přišel na trh nový výrobek FactorBase AntiAge, tak jsem jej
začala užívat a ejhle - po třech měsících mi přišla opět menstruace.
Cítím se klidnější, vyrovnanější a mám víc energie. Navíc jsem zaznamenala, že mi padají daleko méně vlasy! AntiAge jsem si prostě
zamilovala.

Monika F., Kochánky

Dagmar L., Dolany u Olomouce

Otok na sítnici zmizel!
Manžel byl dnes na oční klinice (otok na sítnici, se kterým se již
dlouhou dobu léčí od 2/2015) a lékař mu sdělil, že tam žádný otok
nemá. Jak se to stalo? Od listopadu jsem mu dávala k užívání 2x
denně tbl Factor Base AntiAge. Od ledna jsem mu zvýšila denní
dávku na tři tablety. Dnes (2/2018) jsme jeli na injekci do oka, která
měla stát třitisíce korun. Manžel říkal, že je to jeho dárek k naroze
ninám. Jaké bylo překvapení, když manželovi lékař oznámil, že je
otok pryč!? V listopadu, když byl na poslední kontrole, lékař trval
na tom, že se bez injekce prostě neobejde. Mimochodem, už mu ji
jednou dávali a otok se mu i tak vrátil.

Daniela P., Kamenice-Struhařov

Lýdie E., Tanvald

Cestování už není noční můrou!
Dříve mi při cestování v autě, či autobuse bylo vždy špatně. O prázdninách jsme hodně cestovali a tak jsem si brala vždy před cestou
2 tablety MigrenOutu a 2 tablety Factor Base KIDS. Každou cestu
jsem zvládla s klidným žaludkem, a to i když jsme jeli přes horské
serpentíny a já seděla vzadu v autě. Moc děkuji za oba výrobky.
Petra S., Mukařov

Jana B., Břeclav

Problém s padáním vlasů - vyřešen!
Dva měsíce po porodu bylo pro mě mytí vlasů noční můrou. Začaly
mi ve velkém padat! Nechala jsem je o půlku zkrátit. Sice vypadali zdravější, ale pořád padaly. No není se čemu divit, těhotenství a kojení dává tělu zabrat a vybírá si to svou daň. Řekla jsem si, že
je na čase s tím začít něco dělat nebo budu brzo plešatá. Na popud
ohlasů a zkušeností, které jsem slyšela jsem začala koncem listopadu užívat Factor Base AntiAge. Protože několika ženám přestaly po
něm vlasy vypadávat a dokonce se cítí lépe, zvládají stresové situace a mají více energie. No při třech dětech se to hodí... Tak jsem si
řekla, že to taky zkusím. Ono to opravdu FUNGUJE! Měsíc utekl jako
voda, balení Factor Base AntiAge jsem snědla a účinky jsou znát! Už
po 14 dnech jsem si všimla, že už se okolo nepovaluje tolik mých
vlasů, ale nejvíc je to znát po umytí. No schválně, posuďte sami!
A jako bonus oceňuji, že jsem s FactorBase AntiAge víc v pohodě.
I když teď toho moc nenaspím, tak ráno si lupnu dvě tobolky a celý
den mám energie na rozdávání. Nad tím se i pozastavuje partner,
kde beru tolik energie s třemi dětmi v domácnosti?
Veronika P., Vilice

Další kapačky na bolest už nepotřebuje!
Můj taťka 83 let měl velké bolesti v zádech. Bylo mu řečeno, že je
to věkem a celoživotní těžkou prací a nelze s tím nic dělat. Jezdil
na kapačku každé 3 měsíce, protože častěji nelze dávat. Vždy se
mu na pár týdnů ulevilo. Nicméně před další aplikací už byl vždy
moc nešťastný bolestí. Loni v dubnu začal užívat OK Betu a v červenci přidal Factor Base NO, od října potom ještě nový Factor Base
AntiAge. A světe div se, na poslední kapačce byl v září a další už
nepotřebuje. Při chůzi už nešourá nohy jako dříve a celkově se
i přes svůj pokročilý věk cítí lépe. Pro mne je to jeden z dalších
důvodů, proč mám tolik ráda produkty OKG. Pomáhají totiž celé
mojí rodině, abychom se cítili lépe a užívali si společného života.
Jsem za ně opravdu moc vděčná.
Monika F. Kochánky
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Slovo odborníka
Doplňky stravy uváděné na trh společností OKG, s.r.o. se již po řadu
let vyznačují jedinečným charakterem, který je zcela odlišuje od
ostatních obdobných výrobků. Tyto výrobky jsou primárně určeny
na podporu udržování fyziologické rovnováhy a harmonie v orga
nismu, anebo pokud tato harmonie byla narušena, tak na podporu jejího znovunabytí. Udržování těla v harmonické rovnováze je
zásadní pro jeho optimální zdravotní stav, protože právě porušená
vnitřní harmonie v organismu představuje potenciální riziko pro
vznik různých zdravotních potíží a nemocí, i předčasného nástupu projevů stárnutí. V tomto kontextu nabízí dnes OKG účinné
výrobky pro čtyři základní články harmonizace organismu, jimiž
jsou důkladná detoxikace těla, dokonalé trávení a využití přijatých
živin, optimální transport živin oběhovým systémem do všech tělních tkání a konečně aktivace buněčného metabolismu.

účinky i jiné tělní funkce. Díky tomu se účinnost výrobků částečně
překrývá, což je pro dosažení harmonie v organismu výhodné jak
při užití jednoho výrobku, tak i při užívání rozmanitých kombinací
výrobků. Konečně, nezanedbatelným rysem výrobků OKG je jejich
šetrnost k organismu.

Dia pack

Hormon pack
OKG nabízí ve svém produktovém portfoliu originální doplňky
stravy, které tvoří určitý navzájem se doplňující komplex. Zdravotní
účinky tohoto komplexu jsou tím příznivější, čím více jednotlivých
výrobků spotřebitel užívá souběžně, anebo alespoň posloupně.
Většina výrobků OKG je zcela originální a nemá přímou obdobu na
českém trhu. Spektrum účinných látek je velmi široké a zahrnuje
aktivní látky od vitaminů a minerálů přes další přírodní produkty,
až k rostlinnému materiálu a bylinným extraktům. Základním jednotícím rysem výrobků je důsledně uplatňovaný princip synergie,
tedy znásobení (nikoliv pouze součet) účinků souběžně působících
účinných látek. Tento princip je uplatňovaný na dvou úrovních,
a sice na úrovni jednotlivých výrobků i na úrovni celého produktového portfolia. V prvním případě se již při sestavování receptur
výrobků důsledně dbá nejen na to, aby se jednotlivé složky spolu
negativně neovlivňovaly, ale i na to, aby jejich současné působení
zajistilo kvalitativně vyšší biologický účinek, než je obvyklé. Ve
druhém případě pak zvolení vhodné kombinace výrobků, které se
ve svých účincích navzájem podporují, umožní dosáhnout maxi
málního konečného zdravotního efektu. Výrobky OKG se navzájem
dobře snášejí a je nejen možné, ale dokonce žádoucí, užívat jich
více najednou, aby se dosáhlo co možná nejvyšší míry harmonizace tělních funkcí. Dalším významným rysem výrobků OKG je
komplexnost jejich působení. Téměř každý výrobek má totiž širší
záběr působení než je jeho hlavní určení a ovlivňuje tak svými
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Slovo odborníka

Společnost ve svých výrobcích používá pečlivě zvolené suroviny,
převážně z přírodních zdrojů, které nepředstavují žádné zdravotní riziko ani při dlouhodobějším užívání. Nejčastěji obsaženými
složkami jsou z těchto důvodů rostliny a jejich extrakty sestaveny
do směsí optimálně působícími na různé tělesné orgány a funkce.
Při použití vitaminů a minerálů jsou voleny takové formy, které
mají co nejlepší poměr technologických vlastností a vysoké biologické využitelnosti. Přídatné látky jsou používány pouze v nezbytných případech a v nejnižší možné míře.
Portfolio výrobků, které OKG nabízí, dnes již svými účinky pokrývá
všechny základní tělní systémy. Je proto možné vybrat si z nabídky výrobek či skupinu výrobků, které jsou pro daný účel nejvhod
nější. Obecně je rovněž možné doporučit spíše delší dobu užívání
výrobků, jakož i opakování kúry ve vhodném časovém odstupu.
Konečný efekt je pak pronikavější a déle přetrvávající, jak svědčí
četné zkušenosti od spokojených zákazníků.
RNDr. Lubomír Meravý, CSc.

Detox pack

Vítáme Vás v rodině OKG
PŘIPOJTE SE K NÁM!
Jako nezávislý partner OKG vlastníte své podnikání. To ale neznamená, že jste na to sami!
Jsme s Vámi na každém kroku.
Poskytneme Vám zázemí zavedené značky, možnost skvělého výdělku, efektivní systém
podpory „krok za krokem“, nástroje pro podporu Vaší aktivity a predevším fungující výrobky.

A co s OKG získáte Vy?
upevňování svého zdraví
skvělý přivýdělek s možností vybudování doživotní renty
finanční a časovou nezávislost
důležitou podporu systému i lidí okolo Vás
nové přátele
vysokou slevu na výrobky

S námi budete
mít svůj život ve
svých rukách
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Vaše budoucnost s OKG
Ke spolupráci s OKG mě přivedly vážné problémy s vyoperovaným
žlučníkem, se kterými si lékaři rok nevěděli rady. Emulips mi pomohl téměř ze dne na den. Uvědomila jsem si, že když pomohl
mně, může pomoci i dalším lidem. Spojila jsem tak příjemné
s užitečným - byla jsem na MD, a tak se hodila každá koruna. Postupně se však můj příjem zvyšoval a po roce spolupráce mi firma dokonce zaplatila dovolenou u moře. Po dvou letech u OKG
mi skončila rodičovská dovolená a já se už nemusela vracet do
původního zaměstnání. Nyní spolupracuji s OKG naplno.

letecky u moře a na tuto dovolenou nám také přispěla společnost
OKG. Dnes spolupracuji s OKG naplno. Tato příležitost je opravdu
pro každého, i pro samoživitelku, jako jsem já! Neznám lepší pracovní příležitost, vřele doporučuji.
Eva B., Opava

Hana V., Jihlava

Do OKG jsem se registrovala, abych zlepšila zdraví své a svých dětí.
Výrobky mě natolik přesvědčily o své síle, když nám pomohly, že
jsem si je naprosto zamilovala! Ze začátku by mě ani nenapadlo,
že někdy budu chtít spolupracovat se společností OKG, ale zaujala
mě konference v Praze, kde jsem poznala úspěšné lidi - a rozhodla
jsem se „jít do toho naplno“. Nejen, že si pomalu plním své sny
(jedním z nich je, že jsem se nemusela vracet po skončení MD do
zaměstnání a mohu se věnovat svým dětem), ale také pomáhám
ostatním „k lepším zítřkům“ po zdravotní i finanční stránce a tím
obohacuji i sama sebe. Děkuji za tak úžasnou společnost, která
dává lidem, co je v životě nejdůležitější - láska, zdraví a finance.

Ke společnosti OKG jsem se dostala, když jsem hledala přivýdělek
při MD. Začátky byly zajímavé, v prvních třech týdnech jsem si totiž
vydělala 16 tisíc korun prodejem. OKG je pro mě obrovskou výzvou. Společnost OKG spojuje lidi, má skvělou myšlenku a vizi, a to
pomoci co nejvíce lidem v oblasti zdraví a peněz. Díky OKG mám
nové přátelé, zdraví, čas na rodinu kdykoli potřebuji, kariérní a osobní růst a příjmy, které přesahují trojnásobek běžného platu. Díky
OKG dnes vím, kam můj život směřuje, kým chci být a kým jsem
dnes. Jsem za OKG nesmírně vděčná, protože dává šanci všem bez
jakýchkoliv rozdílů, každý má právo uspět. Každý má díky OKG právo mít jiný a lepší život. Stačí se jen chopit šance. Děkuji svému
manželovi, který je mi oporou, všem lidem v OKG, kteří se podílejí
na mém růstu a zakladatelům společnosti OKG, za jejich obrovskou
sílu vybudovat štěstí, zdraví a bohatství tolika lidem.
Andrea V., Brno

Tereza T., Praha

U firmy OKG jsem začala pracovat jako spokojený zákazník na
slevě. Bylo to po úžasném zjištění, co umí Emulips. Po dvou letech práce v OKG s výjimečnými výrobky a s výjimečnými lidmi
předávám zkušenosti všem, kteří chtějí něco dobrého udělat pro
své zdraví, i těm, kteří hledají přivýdělek. Dnes už vím, že teď, co
jsem v penzi a můj muž bude brzy taky, že se nemusíme obávat finanční nejistoty. Za to jsem vděčná příležitosti, kterou jsem získala
právě u OKG.
Dagmar L., Brno

Jsem původním povoláním účetní a pracovní příležitost OKG mi
přišla do života v 2/2009. Tehdy jsem hledala jako maminka na
MD s dvouletými dvojčátky přivýdělek, kterým bych mohla do ro
dinného rozpočtu donést nějakou „kačku“. Velmi brzy jsem zjistila,
že jsem zabila tzv. „dvě mouchy jednou ranou“. Moji synové měli
problémy se sníženou imunitou a díky výrobkům jsou zdraví , já
jsem si upravila váhu, se kterou jsem nebyla po porodu spokojená,
a také jsem začala vydělávat peníze. Za pouhý jeden den jsem si
vydělala na nový kočárek pro své syny! Ještě na MD jsme si pořídili
novější auto a vybavili klukům nový pokojíček. V létě 2011 jsme byli
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Do OKG jsem se registrovala v 6/2010, jako maminka na MD z důvodů
přivýdělku. Tehdy jsem vůbec netušila, co všechno mi spolupráce
s OKG přinese. Registrační poplatek je pro mě tou největší inves-

ticí, kterou jsem ve svém životě mohla udělat. Otevřely se mi dveře
do úžasného světa OKG. Díky výrobkům si celá rodina udržujeme
a zlepšujeme to nejcennější co máme, NAŠE ZDRAVÍ! Díky OKG
poznávám spousty jedinečných lidí, kteří jsou nejen mými spolupracovníky, ale hlavně skutečnými přáteli. Velmi si také cením
propracovaného systému školení a podpory v osobním rozvoji. Díky
„Univerzitě OKG“ jsem se za tři roky naučila víc, než za celý svůj život.
Nyní pracuji s OKG naplno a není nic krásnějšího, než dělat práci,
kterou MILUJI! Jsem sama svým vlastním pánem nejen v práci, ale
i ve svém životě. Vím, že jsem ve správnou dobu, se správnými lidmi
v té nejlepší společnosti, která mi dává JISTOTU. Je veliký dar, být
součástí OKG! Děkuji za jedinečnou společnost, která mění životy
lidí. Postupně mění i ten můj. Moc si to užívám a děkuji za to.
Petra s., Mukařov

s OKG jsem si přivydělal téměř 7 tisíc Kč a zúčastnil se konference
OKG, což mě obrovským způsobem nadchlo. Poznal jsem skvělé
lidi, slyšel spoustu příběhů a zkušeností, mohl se učit od těch nejlepších. Tehdy jsem se přesvědčil že u OKG může uspět opravdu
každý. Za čtyři měsíce jsem dosáhl pozice Manažer a za šest měsíců
jsem odešel ze zaměstnání - spolupracuj naplno s OKG. Líbí se mi
pomáhat lidem, zlepšovat jejich zdraví, zlepšovat životní styl... Vím,
že naše práce má smysl. Děkuji OKG za tuto skvělou příležitost.
Tomáš L., Most

Jsem vděčná, že touha po zdraví mne přivedla ke společnosti OKG.
V 3/2008 jsem se registrovala jako „zákazník na slevě“. Jediné
o co mi šlo, bylo zdraví. Potřebovala jsem ho výrazně zlepšit nejen já, ale i rodina. Děsilo mě, co bude se mnou po MD. Byla jsem
často nemocná a trpěla urputnými migrénami, při kterých jste
k nepoužití. Všichni víme, jak je těžké sehnat práci pro maminku
se dvěma dětmi. Navíc mě moje zdravotní omezení úplně srážela
k zemi. Přemýšlela jsem o invalidním důchodu. S OKG výrobky přišlo zdraví a energie. Mé myšlenky se začaly měnit, otevřel se mi obzor. V OKG jsem viděla příležitost, jak pomoci zlepšit zdraví spoustě
lidí - uviděla jsem pracovní příležitost, na kterou mohu být hrdá.
Díky OKG mám svoji vlastní práci - pracuji na ŽL. Velké díky za vše,
co jsem u OKG našla. Těžko se to předává - musí se to prožít :-)!
Ing. Dita K., Přelouč

Původně jsem učila na střední škole. Po rozvodu jsem zůstala sama
se dvěma náctiletými syny, velkým dluhem a psychicky na dně.
S OKG pracuji od jejího založení. Dluhy už mě netíží a radikálně
se změnil můj životní styl. Jsem finančně i časově nezávislá, moje
renta překročila 150 tisíc Kč/měs. Mohu dopřát synům studium
na VŠ, sobě i svým synům špičkovou elektroniku, výbavu na lyže,
snowboard, lyžování na ledovci, cestování... Podívala jsem se i do
Číny. Pořídila jsem pro maminku dům na Vysočině, zrekonstruovala
svůj byt na sídlišti a udělala jsem si radost - koupila jsem si úplně
nové BMW - a „za hotové“! S OKG si uskutečňuji své sny! Díky za
práci snů!.

Necelých osm let jsem podnikal ve stavebnictví, ukončil jsem činnost - psychicky, fyzicky i finančně vyčerpán. Přišlo zásadní rozhodnutí. Vyřídil jsem si licenci OKG a začal spolupráci. Tímto dnem se
mi začal měnit život! Společně s manželkou jsme se vydali na cestu
podnikání s OKG, kde i obyčejní lidé (elektromechanik, dámská
krejčová) bez jakýchkoliv zkušeností a talentu v mezinárodním
obchodě mohou uspět. Realizujeme své sny. Koupili jsme si auto,
které jsme si přáli a naším dalším velkým cílem je luxusně zařízený
dům postavený na klíč - se vším co k tomu patří... Neznáme lepší
podnikání než je podnikání na klíč OKG!
Jiří a Milena Š., Brno

RNDr. Jana S., Brno

S OKG jsem začala spolupracovat jako maminka na MD, která hledá
přivýdělek. Zaujaly mě čistě přírodní produkty a skvělé zkušenosti
lidí, kteří je užívají. Po dvouleté spolupráci s OKG mi skončila MD
a já místo nástupu do práce dala výpověď a naplno se začala věnovat OKG. Dnes už spolupracuji s OKG několikátým rokem a rozhodnutí přidat se do OKG považuji za jedno z mých nejlepších životních
rozhodnutí. Můj příjem neustále roste a jsem finančně nezávislá.
Obrovský bonus vidím také v časové nezávislosti, kdy si svůj čas
řídím zcela sama. Získala jsem spoustu přátel a druhou rodinu.
Vrátilo se nám to nejcennější co máme - zdraví a našla jsem smysl
svého života - pomáhat lidem. Děkuji společnosti OKG, že nám
umožňuje žít život podle našich představ.
Lýdie E., Tanvald

Při svém nedostatečně obohaceném a časově náročném zaměstnání studuji třetím rokem ČZU v Praze. Už první měsíc spolupráce

U firmy OKG jsem od 1/2009. Jako každá maminka na mateřské
dovolené jsem i já hledala nějaký přivýdělek. Za 5-7/2009 jsem si
pouze prodejem výrobků vydělala 100 tisíc Kč. To nejlepší na této
příležitosti je, že se můžu věnovat rodině i práci, nemám pevnou
pracovní dobu, žádného šéfa a poznala jsem spoustu skvělých lidí.
Děkuji.
Mgr. Michaela P., Jablonec n. Nisou

Vaše budoucnost s OKG
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Pomáháme dětem
Společnost OKG každý rok přispívá finanční částkou z Vašich uhrazených faktur Nadačnímu fondu dětské
onkologie Krtek. Vy nakoupíte, my přispějeme!

Nadační fond dětské onkologie Krtek podporuje činnost Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice v Brně.
Realizuje programy na zvyšování kvality života malých pacientů a jejich blízkých, zajišťuje dovybavení pracovišt
Kliniky dětské onkologie, přispívá na výzkum, vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu a podle aktuálních
potřeb vytváří projekty na cílenou pomoc hospitalizovaným dětem i dětem, které již aktivní léčbu ukončily.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
www.krtek-nf.cz
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K dostání pouze prostřednictvím nezávislých partnerů OKG

www.okg-family.cz

...Vaše denní 
porce zdraví
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