
Co znamená CaliVita?
• Jako jedna z mála společností na našem trhu nabízí CaliVita svým 

členům vynikající služby a kvalitní výrobky - doplňky výživy - 
vitamíny, minerály, stopové prvky, výtažky z bylin ….  

• Jako členové budete pravidelně dostávat cenné informace o zdraví, a 
to jak v barevném časopise, tak i formou přenášek a lékařských 
konzultací. A to vše zdarma.  

• Produkty CaliVita je možné zakoupit v klubových prodejnách na 
různých místech České republiky i v celé Evropě. Členové klubu 
nakupují výrobky s 30% slevou.  

• Členové nemají žádnou povinnost měsíčních či ročních nákupů. 
Nakupují pouze podle své potřeby.  

• Bohužel, za výrobky se musí platit :o( Ale kupodivu, vzhledem k 
vynikající kvalitě a složení těchto produktů, je cena srovnatelná s 
výrobky běžně dostupnými v našich lékárnách. Jen doporučuji 
porovnat jejich kvalitu a složení s těmi volně dostupnými.  

 Jak se stanu členem? Jaké výhody získám? 

Kvalitní informace a špičkové výrobky 
pro vaše zdraví 

o CaliVita sdružuje lidi, kteří si cení vlastního ZDRAVÍ  
o Cílem této společnosti je pomoci všem, kteří chtějí žít 

ZDRAVĚ.  
Proto také nabízí svým členům špičkové produkty a vždy 
aktuální informace a zkušenosti, které pomáhají uchovat a 
zlepšit zdraví  

o CaliVita je sítí spotřebitelů a distributorů. Obrovskou 
VÝHODOU je skutečnost, že možnost využívat slev a dalších 
výhod mají i ti, kdo nakupují pouze pro vlastní potřebu. To je 
jeden z hlavních důvodů, proč CaliVita tak populární.  
NEMUSÍTE NIC PRODÁVAT A PŘESTO VYUŽÍVÁTE 
VŠECH VÝHOD, KTERÉ FIRMA NABÍZÍ  

 Registrujte se a získejte všechny nabízené výhody!!  

http://www.jakjime.host.sk/cf/proc_cf.htm
http://www.jakjime.host.sk/vyrobky/vyrobky.htm
http://www.jakjime.host.sk/cf/clenstvi.htm
http://www.jakjime.host.sk/cf/clenstvi.htm
http://jakjime.host.sk/cf/clenstvi.htm


• Firma zaručuje 100% kvalitu a čerstvost svých produktů  
To je důvod, proč firma spolupracuje s výrobci moderních doplňků 
stravy, kteří stojí na špici v celosvětovém měřítku  

• Samotný výrobní proces i produkty jsou testovány celosvětově 
uznávanými institucemi  

• I přes vysokou kvalitu prodávaných výrobků firma usiluje o to, 
aby tyto výrobky byly cenově dostupné a konkurence schopné. 
Její obraty to jen potvrzují.  

 

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 
Životní prostředí ve kterém v současné době žijeme, klade vysoké 
nároky na lidský organismus. A přitom přírodní zdroje nejsou 
schopny poskytnou základní živiny, nezbytné pro naše zdraví.  

Většina z nás si ani nepřipouští, že jeho imunitní systém je oslaben, 
pokud nepocítí příznaky nemoci. Pak už bývá často pozdě! Žádné 
onemocnění nevznikne přes noc! I časté chřipky a nachlazení jsou 
příznakem oslabení našeho imunitního systému. Ten je totiž oslaben 
trvalým nedostatkem vitamínů, minerálů a ostatních živin. A pak není 
schopen čelit nemocem.  

Proč tedy nepřistoupit k prevenci a onemocněním předcházet?! A 
právě v oblasti prevence nemocí leží hlavní těžiště činnosti 
společnosti CaliVita.  

PŘIROZENÁ POMOC 
Je vědecky dokázaným faktem, že doplňky výživy - vitamíny, 
minerální látky a stopové prvky jsou pro lidský organismus naprosto 
nezbytné. Nejen, že vyživují naše tělo, ale zároveň nás chrání před 
nepříznivými vlivy životního prostředí. Při jejich nedostatku vznikají 
zdravotní problémy.  

Je ovšem i potvrzeným faktem to, že ve většině čerstvé zeleniny a 
ovoce, dnes už tyto nezbytné živiny NEJSOU vůbec, případně jich je 



tam velmi málo! Můžete tedy konzumovat celá kvanta čerstvé 
zeleniny, ovoce a obilovin, a přesto svému organismu nedodáte 
dostatek potřebných živin!  

EXISTUJE ŘEŠENÍ? 
Nemůžeme-li se spolehnout na naši stravu, musíme všechny nezbytné 
živiny doplnit jinak! Proto se společnost CaliVita obrátila o pomoc k 
tomu nejlepšímu, co na světě je. Nabízí doplňky výživy nejvyšší 
dosažitelné kvality.  

o Výživové doplňky CaliVita se připravují z přírodních surovin 
nejvyšší kvality.  

o Neobsahují syntetická barviva, umělá arómata, cukr, sůl, škrob 
ani konzervační prostředky.  

o Výroba probíhá za nejpřísnějších podmínek zaručujících, že 
dostanete do ruky nejlepší dostupné doplňky.  

o CaliVita poskytuje vám široký výběr multivitamínových směsí, 
minerálů, rostlinných přípravků i sportovních programů pro lidi 
různých věkových skupin i různých stupňů aktivity. 
Vitamínové kapky pro nemluvňata, žvýkací vitamínové 
přípravky pro děti a chutné dietetické nápoje a vitamínové 
tobolky pro dospělé.  

VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY CALIVITA JSOU URČENY TĚM, 
KDO SI PŘEJÍ DOSTAT VÝROBKY NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ 
KVALITY!  

 

CO ZÍSKÁTE JAKO ČLENOVÉ? 
Společnost CaliVita se zaměřila na zlepšení informovanosti o výživě a 
zdraví. Chce tak ukázat lidem, jak můžeme každý z nás velmi jednoduše 
a šetrně zlepšit vlastní zdraví a svoji kondici. To doplňuje nabídkou těch 
nejkvalitnějších výrobků, které jsou dostupné na našem trhu.  

http://jakjime.host.sk/vyrobky/vyrobky.htm
http://www.jakjime.host.sk/cf.htm


Jako členové získáte tyto výhody: 

o získáte 30% slevou na nákup zboží CaliVita  
o můžete využívat bezplatné poradenství lékaři  
o pro členy jsou pořádány přednášky o zdraví a výživě  
o budete domů dostávat barevný časopis CF NEWS (odborně - 

informační bulletin)  
o můžete se účastnit školení a seminářů  
o … plus dárek dle vašeho výběru :o)  

Vyplňte registrační formulář   

Obratem vám zašleme tzv. vstupní balíček, obsahující: katalog, stanovy, 
nejnovější časopis, ceník a členskou kartu s vaším členským číslem. Na 
tuto kartu a vaše členské číslo budete uplatňovat vaši SLEVU.  

Současně s registračním balíčkem můžete obdržet i objednané produkty - 
samozřejmě již za členské ceny - tedy s 30-ti % slevou!  

Dále Vám - jakožto právoplatným členům - předáme informaci, kde 
nejblíže Vašemu bydlišti můžete nakupovat produkty CaliVita v síti 
klubových prodejen.  

Výše členského vstupního poplatku je stanovena na 490,-Kč a 
členství je platné vždy platí do konce kalendářního roku. Po jeho 
vypršení jej lze obnovit. V současné době za 199,-Kč.  
V ceně členského poplatku si (mimo práva na členské ceny) hradíte 
především předplatné klubového časopisu. Proto se členství musí 
každoročně obnovovat tzv. udržovacím poplatkem. Ten se mírně se mění 
dle kurzu koruny, ceny tiskařských služeb ap.  

Jako člen nemáte vůči CF žádné povinnosti. Nemusíte nic prodávat!! 
Záleží pouze na Vás, zda si budete nakupovat výrobky pouze pro vlastní 
potřebu, nebo s nimi budete chtít seznámit i své přátele a známé. I když 
si za celý rok nic nenakoupíte, nic se neděje!! I tak můžete využívat 
výhod spojených s členstvím v síti.  

http://www.jakjime.host.sk/vyrobky/vyrobky.htm


Filozofie členství v CaliVita klubu odpovídá tzv. MLM (MultiLevel 
Marketing) systému, který umožňuje získávat odměny od firmy CaliVita 
International za budování vlastní "sítě" odběratelů (členů) a za obraty 
prodaných produktů v této síti. Tyto odměny vám mohou uhradit vaše 
pravidelné nákupy, či i přilepšit vašemu domácímu rozpočtu. Rozhodnutí 
je jen na Vás!!  

Z uvedených skutečností a vzhledem k vysoké kvalitě nabízeného 
zboží vyplývá, že členství je nejvhodnější formou nejen nákupu 
zboží, ale i využívání informačního servisu pro lidi zajímající se o své 
zdraví.  

http://jakjime.host.sk/cf/mlm.htm


Vaše informace pro zdraví
http://jakjime.host.sk  

Na těchto stránkách naleznete zajímavé a praktické informace, 
které vám pomohou orientovat se v otázkách zdravé výživy. 
Dozvíte se, jak zlepšit vlastní zdraví a kondici, ja jíst a hubnout podle  
krevních skupin, jak výživou ovlivnit vlastní zdraví, jak a co jíst při 
různých onemocněních a spoustu dalších zajímavých rad a 
informací. 
 
Můžete se zaregistrovat k odběru Zpravodaje ABC výživy. Ten  
přináší  zajímavé a praktické informace důležité pro vaše zdraví.  
Archív vydaných čísel Zpravodaje ABC výživy je na stránce 
http://jakjime.host.sk/zpravodaj.htm
 
Další zajímavé a důležité informace naleznete v článcích na stránce 
http://jakjime.host.sk/clanky_fr.htm
 
Nebo chcete, aby se výživa stala vaším lékem? Potom se podívejte  
na elektronické knihy o výživě. Zde přední odborníci na výživu  
předávají své zkušenosti. Dozvíte se např. praktické informace pro  
výběra přípravu potravin, specifika výživy těhotných a kojících žen  
a dětí. Zajímá vás výživa podle krevních skupin? Najdete zde vše co 
potřebujete vědět pro stravování podle vaší krve. A mnoho dalšího. 
A nabídka se dále rozšiřuje :o) 
Klikněte na http://jakjime.host.sk/eknihy.htm a zjistíte co je ve hře!
 
Anebo byste rádi komplexní péči o vaše zdraví? Potom se podívejte  
na stránky a nabídku firmy CaliVita ®. Ta nabízí doplňky výživy 
/vitamíny,minerály,výtažky z bylin/ a komplexní služby v oblasti 
poradenství a informace pro vaše zdraví. Jako členové budete 
pravidelně do vaší poštovní schránky dostávat barevný časopis se 
spoustou zajímavých informací a praktických zkušeností s použití 
výrobků CaliVita. Získáte 30% SLEVU na výrobky CaliVita® a 
možnost 
využít BEZPALTNÉ lékařské konzultace. Ještě váháte? 
 
Tak klikněte na odkaz http://jakjime.host.sk/cf.htm, kde naleznete vše
podstatné :o)
 
Děkuji za Váš čas a zájem a přeji krásný den a pevné zdraví. 
 
Michael Muselík 
mailto:jakjime@quick.cz
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