
Výrobky OKG 
Spojení moudrosti a tradic  

s nejnovějšími věděckými poznatky. 

„na vlně“
5 ELEMENTŮ

… kouzlo v je v synergii
V dnešní době žijeme velmi rychle. Jíme velké množství konzervované 
a průmyslově upravené potravy na úkor té čerstvé a pohybujeme se v na-
rušeném 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 až 60 % z doporučeného množství živin. 
Jejich přísun je tedy třeba doplňovat. Navíc „zpracováním“množství chemi-
kálií je náš organismus velice zatěžován. Některé látky umí tělo přeměnit 
– metabolizovat ve svůj prospěch, ale většinu jedů je třeba odstranit – vy-
loučit. To však lidský organismus zvládne jen do jisté míry. 

Výrobky OKG organismus výrazně odlehčují především při zažívání, látkové 
přeměně a vylučování nežádoucích látek získaných z potravy.  Tedy při pro-
cesech, které se významně podílí na opotřebovávání a stárnutí těla. Navíc 
dodávají důležité vitamíny, minerály, nenasycené mastné kyseliny a další 
látky z obsažených bylin.  Jsou určeny pro udržení rovnováhy a harmonie 
a na podporu organismu v případě jejího narušení. Příznivě ovlivňují funkce 
jednotlivých orgánů a systémů v těle a harmonizují celkový stav organismu. 

Každý produkt působí hned na několik oblastí současně. Je možné je pou-
žít i separátně, případně podle individuální situace vzájemně kombinovat. 
Spojení otevírá netušené možnosti pro komplexní podporu zdravím. Vzá-
jemně se doplňují a jsou určeny pro revitalizaci všech důležitých oblastí 
lidského organismu.

Naše produkty se mohou užívat pro udržování dobrého zdraví a kondice, 
jako podpůrné přípravky při zdravotních problémech nebo jen tak pro ra-
dost ze života. 

V lidském těle musí mezi jednotlivými orgány a systémy panovat rovnováha 
stejně jako v přírodě. Jelikož nemoc lze považovat za projev disharmonie, 
vybočení z normálu. Je tedy harmonizace pro nabytí narušené rovnováhy 
klíčovým slovem. Harmonizace a prevence umožňují často předejít pozděj-
ší nutné léčbě. Je lepší včas „harmonizovat stav“ než nechat oslabit důleži-
tý orgán. Tělo si jakoby podle určité notové osnovy pomáhá samo. Po po-
užití výrobků OKG máte podobný pocit, jako ladič piána, který svůj nástroj 
bezchybně vyladil, a tedy může opět hrát. 

Nalaďte se také na tu správnou vlnu  
a vychutnávejte si život!

Výrobky OKG ovlivňují:
• pohybový a nervový systém (kosti, chrupavky, klouby, mozek, 

nervy,…)

• oběhový a hormonální systém (srdce, cévy)

• trávicí a lymfatický systém (žaludek, tenké střevo, játra, žlučník, 
slinivku, slezinu)

• dýchací a vylučovací systém (plíce, tlusté střevo, ledviny, močový 
měchýř)

• vylučovací a hormonální systém (ledviny, močový měchýř,…)

• povrch těla (kůži, vlasy, nehty)

• optimální hmotnost a objem, metabolismus

• celkovou kondici, odolnost a obranyschopnost organismu

Dávní čínští filozofové věděli, že veškerý život je spletitě vázán dohroma-
dy a snažili se vysvětlit přírodní jevy, které viděli v měnících se ročních 
obdobích, jednoduchým modelem. Zimní deště zapříčiňovaly vyrašení 
nových zelených rostlin na jaře, ty byly v horku léta následně spáleny 
v lesních ohních, po kterých zbyl popel, a tak se vrátily zemi. Země vy-
dávala železné rudy, používané dávnými měděnými a bronzovými kováři, 
zatímco studené kovové povrchy způsobovaly srážení vody, a tak dovr-
šovaly cyklus. 

Orgány a funkce těla
Z pozorování čínských filozofů vzešel model 5 Elementů, který je v tra-
diční čínské medicíně ústředním. Spojuje základní látky – vodu, dřevo, 
oheň, zemi a kov. Každý element podporuje nebo omezuje ty elementy, 
které s ním jsou spojeny v modelu, a stejně se chovají příslušné orgány 
těla. Např. Oslabená voda (související s ledvinami) může selhat při kont-
role ohně (srdce), který poté zaútočí na kov (spojený s plícemi).

Rovnováha 5 Elementů 
Voda kontroluje oheň, zatímco oheň kontroluje kov.  Jestliže je voda sla-
bá a selže při kontrole ohně, potom působení ohně na kov začne být 
nadměrné – to má potom dopad na zbytek cyklu. Pokud jeden z elemen-
tů selže v plnění svých kontrolních umírňujících povinností, potom bude 
nastalá nerovnováha mnohem vážnější a může více uškodit. 

K dostání pouze prostřednictvím nezávislých partnerů OKG
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Harmonizujeme  
celkový stav organismu.

schválené a notifikované 
v příslušných institucích

vyrobeny z unikátních 
a pečlivě vybraných surovin,  
zcela bez chemické stabilizace

spolehlivě účinné jednotlivě, 
avšak největší význam má  
jejich spolupůsobení

Prvek DŘEVO OHEŇ ZEMĚ KOV VODA

Smyslový 
orgán

Oči
(zrak)

Jazyk
(řeč)

Ústa
(chuť)

Nos
(čich)

Uši
(sluch)

City Hněv Radost / 
strach Úzkost Zármutek 

/ žal Strach

Chuť Kyselá Hořká Sladká Pálivá / 
štiplavá Slaná

Tkáň Šlachy  
/ nehty

Cévy  
/ pleť

Svaly  
/ rty

Kůže / 
ochlupení

Kosti  
/ vlasy

Tělní 
tekutiny Slzy Pot Sliny Hlen Moč

Vazby 5 elementů:

Výrobky OKG jsou:

OK Beta+
OK Beta+ Forte
OK Tau
Emulips Drink

Factor Base Kids
Emulips Active
OKG Relax
Factor Base AntiAge
OK Alfa+ Imun
OK Alfa+ Imun Forte

Factor Base NO
OK Omega-3 Complete
OK Omega+
OK Gama+

DŘEVO

játra, žlučník, 
pohybový 

a nervový systém

VODA

ledviny, močový měchýř, 
vylučovací a hormonální 

systém

KOV

plíce, tlusté střevo, 
dýchací a vylučovací 

systém

ZEMĚ

slinivka, slezina, 
žaludek, trávicí 

a lymfatický systém

OHEŇ

srdce tenké střevo, oběhový 
a hormonální systém

… harmonie jater 
a žlučníku příznivě 
ovlivní harmonii„

“

… harmonie ledvin 
a močového měchýře 

příznivě ovlivní harmonii „
“

… harmonie plic 
a tlustého střeva 

příznivě ovlivní harmonii„
“

… harmonie slinivky, 
sleziny a žaludku příznivě 

ovlivní harmonii„
“

... harmonie srdce 
a tenkého střeva příznivě

 ovlivní harmonii„ “
Emulips
Emulips Forte
Factor Base Detox

OK Alfa+
OK Gel
OK Balsam

OKG Factor 
Base
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