Management kvality a doporučení
při výběru rostlinných doplňků stravy

Doplňky stravy Jamieson
• společnost Jamieson byla založena v r. 1922
• dlouhodobě je v Kanadě č. 1 na trhu doplňků stravy
• důvěru svých zákazníků získala odborností a spolehlivostí
• výrobní závod má certifikát GMP, což zaručuje kvalitní výrobky
• má vlastní farmaceutický a klinický výzkum
• v SR je zastoupena od r. 1992 a v ČR od r. 2015
• dnes je na českém trhu více než 110 různých výrobků značky Jamieson

Kvalita Jamieson

Kvalita Jamieson
Náš příslib pro nás a naše zákazníky
360 Pure – garance absolutní čistoty produktů
Všechny přísady, které používáme jsou:
• Nakupovány od ověřených a kvalifikovaných osob
• Screeningově testovány na nečistoty, těžké kovy, pesticidy,
rozpouštědla a mikrobiologickou kontaminaci
• Zadokumentované během celého cyklu od nákupu po poslední
den doby použitelnosti

Kvalita Jamieson

Kvalita Jamieson

Jamieson bylinné komplexy
a

certifikát TRU-IDTM

Ve společnosti Jamieson se uplatňuje
všestranný, neustále se zdokonalující
proces zajišťování kvality. Pro zajištění
autentičnosti bylinných produktů
Jamieson jsme se zapojili do testování
prostřednictvím špičkového
certifikačního programu TRU-IDTM.

TRU-IDTM
• Všechny živé organizmy, bakterie, rostliny a zvířata, mají DNA
• TRU-IDTM je kanadský nezávislý DNA certifikační program.
• Využívá nejnovější poznatky v DNA technologii k testování
aktivních složek v rostlinných doplňcích stravy, čímž zaručuje
jejich autentičnost.
• Certifikační program TRU-IDTM využívá širokou škálu
speciálních statistických přístupů a identifikační databázi více
než 45 000 druhů a více než 180 000 sekvencí DNA.

• Pro udržení vysokého standardu, zaručujícího neměnnost a
autentičnost přírodních složek, je certifikační program
pravidelně kontrolován.

První probiotika osvědčena certifikací TRU-IDTM
Společnost Jamieson se snaží neustále zlepšovat svoje výrobky, aby
svým zákazníkům mohla nabízet tu nejlepší možnou kvalitu.
V současnosti jsou už i všechny probiotické doplňky stravy Jamieson
ověřeny pomocí TRU-IDTM.
Stejná technologie genetického testování, která zaručuje originalitu přísad
v rostlinných produktech, se stala základem i pro probiotika.

www.jamieson.sk/tru-id

TRU-IDTM zaručuje, že všechny kmeny a každý jeden
kmen uvedený na etiketě probiotického doplňku se
skutečně nacházejí v každé kapsli.

TRU-IDTM
EAN
názov
64642020666 JAMIESON Acidophillus Probiotic Complex 100cps
64642028075 JAMIESON Bilberry 2000mg 60tbl.
64642021632 JAMIESON Cranberry+D-manosa 500mg 60tbl
64642025647 JAMIESON Echinacea 1200mg 120cps
64642020802 JAMIESON Garlic Odourless 100cps 500mg
64642025586 JAMIESON Ginkgo biloba
64642021304 JAMIESON Ginseng Siberian 100tbl
64642020956 JAMIESON KELP 100tbl
64642078896 JAMIESON Kurkumín
64642078865 JAMIESON Luteín so zeaxantínom
64642046222 JAMIESON Lycopene tablety
64642079978 JAMIESON Maca 1000mg 60capl.
64642027672 JAMIESON Milk thistle 60+30tbl.
64642091215 JAMIESON Mushroom Complex 60cps
64642062345 JAMIESON OMEGA- 3 Flaxseed Oil 1000mg 180+20
64642078261 JAMIESON Oregano oil 25ml
64642090126 JAMIESON Probiotic 10 Billion 60cps
64642075345 JAMIESON Probiotic Baby 8ml
64642091031 JAMIESON Probiotic Complex pre ženy 45cps
64642090119 JAMIESON Probiotic Chewable Strawberry 60tbl.
64642029041 JAMIESON Pupalkový olej s vitamínom E 500mg 180 cps.
64642025838 JAMIESON Relax&Sleep 60tbl.
64642026118 JAMIESON Resveratrol-Red Wine Extract 30cps
64642028068 JAMIESON Saw Palmetto Prostease 30+30cps
64642028488 JAMIESON Silica 10mg 60tbl.
64642028051 JAMIESON Valeriana 400mg 60cps

Standardizovaný rostlinný extrakt
Co to znamená?
A v čem se liší od použití celé rostlinné drogy?
Je-li účinná látka vyjádřena ve formě standardizovaného
rostlinného extraktu znamená to, že je zaručeno:
✓ Stejný obsah účinných látek v každé 1 jednotce lékové
formy
✓ Kvalita a totožnost rostlinného výtažku v každé jednotce
lékové formy bez ohledu na kvalitu úrody a jiné vnější
faktory

Standardizovaný rostlinný extrakt
Příklady:
Každá kapsle obsahuje:
Echinacea purpurová extrakt (4:1) ............ 87,5
mg
(Echinacea purpurea, kořen, ekvivalent k 350
mg sušeného kořene)

Každá kapsle obsahuje:
Brusnice extrakt (25:1) ............... 450 mg
(Vaccinium macrocarpon, plod, ekvivalent
k 11,25 g surové rostliny)

Proč doplňky stravy Jamieson
• Tradice a důvěra datována od roku 1922

• Farmaceuticky testováno – distribuováno výlučně do lékáren
• Receptury z přírodních zdrojů zabezpečují vysokou biologickou dostupnost
• Zaručená vysoká účinnost
• Netestováno na zvířatech

