
Súčasťou návrhu by mala byť krabička z piatich strán a návrh sáčku.  Na ľavej a zadnej 

strane budú iba formality vo forme textu (napr. upozornenia, zloženie). 

POZOR! Nemusíte navrhnúť všetky časti krabičky, ak by Vám to zabralo príliš veľa času. 

Stačí navrhnúť prednú stranu, hornú stranu a pravú bočnú stranu a celý návrh bude 

dokončený IBA víťazom. 

 

Predná strana 

 Názov „prodetox“ – uprednostňujeme malými písmenami, ale je to na Vás 

 5 v 1 – recept 5 v 1 

 „Kompletní detoxikační nápoj pro očistu Vašeho těla“ – najlepšie pod názvom 

produktu 

 Príchuť – pomeranč a Tropical (dva rôzne produkty, ktoré sa budú líšiť príchuťou 

a popr. aj farbou) 

 30 sáčků – krabička bude obsahovať 30 sáčkov, skúste tam dať obrázok napr. sáčku 

a k tomu 30-ku, aby bolo hneď jasné, že to obsahuje 30 sáčkov (dávok) 

 Doplněk stravy 

 www.prodetox.cz 

 Logo ultralife (v prílohe) – najlepšie do dolného rohu 

Horná strana 

 Názov „prodetox“ 

 Ostatné nechám na Vás (može tam byť „doplněk stravy“, popr. príchuť) 

Pravá bočná strana 

 Tu bude vysvetlený recept „5 v 1“ – pri každom malá ikonka, napr. ikonka 

predstavujúca prírodnú vlákninu alebo pročisťující byliny 

o Recept 5 v 1 

 Přírodní vláknina  

 Pročisťující byliny  

 Přátelské bakterie 

 Detoxikační látky 

 Směs antioxidantů 

 Tiež tu budú účinky produktu 
 
Účinky 

 Napomáhá detoxikačním procesům organismu 

 Pomáhá při zácpě 

 Zajišťuje pravidelnou stolici 

 Podporuje správnou funkci střev 

 Funguje bez hladovění 

 Může být podáván každý den 
 

 

http://www.prodetox.cz/


ĽAVÁ BOČNÁ STRANA A ZADNÁ STRANA  (stačí víťazom súťaže): 

Ľavá bočná strana: 

 Tu budú upozornenia a info o produkte 

 

UPOZORNĚNÍ: 

1) Uchovávejte mimo dosah dětí. 

2) Nepřekračujte denní doporučenou dávku. 

3) Používejte jako doplněk vyvážené a pestré stravy. 

4) Během používání tohoto přípravku, dodržujte dostatečný pitný režim (např. 2 litry vody 

denně). 

 

Další informace 
 Bez umělých barviv 
 Bez umělých ochucovadel 
 Bez umělých látek podporujících chuť 
 Bez přídatných konzervačních látek 
 Bez aspartamu či sacharinu 
 Bez sacharózy 
 Bez laktózy 
 Bez mléka 
 Bez vajec  
 Bez pšenice  
 Bez lepku  
 Vhodné pro vegetariány 
 Vhodné pro těhotné ženy 
 Vhodné pro diabetiky  
 Vhodné pro děti  
 Bez genetických modifikací 

 

Zadná strana 

 Bude tu text: 

Prodetox je velice účinný nápoj pro kompletní detoxikaci a vyčištění organismu. Pomáhá 

efektivně odstraňovat a odplavovat zbytky nezdravých látek a podporuje trávicí trakt a vy 

tak dosáhnete ideálního zdravotního stavu. 

Vlastnosti přípravku prodetox umožňují – odstranit z organismu odpadní látky, eliminovat 

toxiny, pročistit tělo, podpořit imunitu a zažívání, pomoci dosáhnout doporučovaného 

přísunu vlákniny a očištění gastrointestinálního traktu.  

Je vhodný pro celou rodinu a bezpečný pro vegetariány, diabetiky, těhotné ženy i děti. 



Využijte naplno této kvalitní receptury, kterou vytvořili zdravotní odborníci a experti, aby 

zajistili slibovaný účinek. 

 

 A zloženie produktu: 

 

Hlavní složky produktu: 

 Přírodní rozpustná vláknina, která napomáhá trávení a správné funkci střev  

 Montmorillonit, přírodní jíl, který pohlcuje a váže toxiny a tak napomáhá jejich 

odplavení z těla  

 Caromin®, přírodní plno spektrální karotenoidová směs, která zajišťuje ochranu těla 

ve formě antioxidantů  

 Lactospore®, klinicky prověřená přátelská bakterie, která je odolná vůči kyselému 

prostředí žaludku a pomáhá správné funkci střev  

Jedinečná směs bylinných prášků a výtažků, které jsou známé pro své blahodárné účinky na 

funkci střev a při detoxikaci. 

Ultralife Detox se skládá z přírodních přísad, bližší informace naleznete níže: 

NUTRIČNÍ HODNOTY ULTRALIFE DETOX  

Množství v jedné dávce: 7.9 (g) / sáček 

DETOX: Úplný čisticí a detoxikační přípravek  Množství v 1 sáčku  

Energie 84,5 (kj) 

--- 19,9 (kcal) 

Proteiny 0,2 (g) 

Celkem uhlohydrátů  6,7 (g) 

Dostupné uhlohydráty 4,7 (g) 

Z nichž cukry  3,7 (g) 

Tuky 0,0 (g) 

Z nichž saturované 0,0 (g) 

Vláknina 1,9 (g) 

Sodík 0,1 (g) 

Směs přírodní vlákniny 
 

Prášek z jitrocele 1200 (mg) 

Jablečný pektin 450 (mg) 

Guarová guma 450 (mg) 

Probiotika 
 

Lactospore® (Lactobacillus sporogenes) 6,7 (mg) 

(přinášející více než 100 milionů přátelských mikroorganismů) 
 

Detoxikační látka 
 



Montmorillonit 70 (mg) 

Antioxidační směs 
 

Caromin® Přírodní směs karotenoidů 1000 (ìg) 

Beta-karoten 645 (ìg) 

Alfa-karoten 323 (ìg) 

Gama-karoten 13 (ìg) 

Další karotenoidy  19 (ìg) 

Vlastní směs bylin 
 

Prášek z kůry jilmu červeného  200 (mg) 

Prášek z kořene proskurníku lékařského (v různém množství) 

Prášek z vojtěšky  (v různém množství) 

Výtažek z fenyklových semínek  (v různém množství) 

Výtažek z kořene zázvoru  (v různém množství) 

Výtažek z listu máty peprné (v různém množství) 

Výtažek ze slupky ořešáku černého  (v různém množství) 

Výtažek z kořene bodláku  (v různém množství) 

Výtažek z kůry ořešáku popelavého (v různém množství) 

Výtažek z kořenu pampelišky (v různém množství) 

 

 Výrobca a distributor 

 Pokyny a instrukce 

 

Pokyny: 

Užívejte 1 dávku denně nalačno nejméně 1 hodinu před jídlem, před léky nebo dalšími 

doplňky stravy. Vypijte dalších 250-500 ml (jednu nebo dvě velké sklenice) vody nebo jiného 

nápoje během hodiny následující po podání a zvyšte přísun vody na nejméně 2 litry (osm 

sklenic) denně. V případě nutnosti zvyšte dávkování na 1 sáček dvakrát denně po dobu 14-ti 

po sobě jdoucích dní. Děti od 6 do 12 let užívají polovinu dávky jednou denně.   

 

INSTRUKCE K NAMÍCHÁNÍ SMĚSI: 

Na jednu dávku vysypte obsah jednoho sáčku do sklenice, přilijte 200 – 250 ml studené 

vody, pořádně zamíchejte, dokud se vše pořádně nespojí. Vypijte okamžitě poté – 

nenechávejte stát 


