
Novinky Galaxy zima 2020 
Letos jsme připravili rekordní počet novinek! 
 
 
AVS přístroj Spa – světová novinka 
Světová novinka, přístroj střední třídy za dobrou cenu. 56 programů v 7 kategoriích. 
15.320 Kč / v BlackFriday 13.482 Kč  
 
Hudba k AVS přístroji Spa 
Pro rozšíření zážitků a účinnosti AVS přístroje Spa.  
AVS přístroj Spa nepoužívá ke stimulaci ve sluchátkách hudbu, ale rytmické zvuky. 
Těmito hudebními nahrávkami světové kvality rozšíříte zážitky a účinnost přístroje. 
1.830 Kč / v BlackFriday 1.600 Kč 
 
MP3 přehrávač 
MP3 přehrávač, vhodný pro příposlech hudby k AVS přístrojům. Například k modelu 
Spa. 
860 Kč / v BlackFriday 800 Kč 
 

Přístroj pro masáž očního okolí 
Přístroj má relaxační i unikátní zdravotní účinky, působí zprostředkovaně na duševní 
činnost. Relaxace, lepší spánek, kosmetická péče, zdravotní prevence (vady očí). 
2.830 Kč / v BlackFriday 2.547 Kč 
 
 

 

BRÝLE k většině AVS přístrojů, novějších i starších 
Brýle DVOUBAREVNÉ s přepínáním barev   
Lze použít jako dvoubarevné nebo jednu ze dvou barev. Několik barevných 
kombinací.  
1.630 Kč / v BlackFriday 815 Kč / sleva 50% 
 
Brýle MODRÉ 
Z hlediska programů je modrá nejvhodnější pro relaxaci, meditaci, spánek, eliminaci 
stresu, napětí a depresí, mystické zážitky, vyšší stavy vědomí, experimenty.  
1.499 Kč / v BlackFriday 1.199 Kč / sleva 20% 
 
Brýle ORANŽOVÉ 
Oranžová je vhodná k téměř všem programům, zejména: na relaxaci, energii, 
spánek, kreativitu, proti únavě. 
1.499 Kč / v BlackFriday 1.199 Kč / sleva 20% 
 
Brýle GANZFELD - otevřené bílé 
Brýle s otevřeným Ganzfeld efektem (nejúčinnější světelná stimulace) za skvělou 
cenu! Barva diod bílá. Účinky se dostavují rychleji a jsou hlubší. 
2415 Kč / v BlackFriday 1.932 Kč / sleva 20% 
 



Brýle MULTICOLOR 
Mnohobarevné brýle - přes osmnáct samostatně volitelných barev a další režimy:  
zcela nové možnosti v metodě audiovizuální stimulace!  
3.960 Kč / v BlackFriday 3.168 Kč / sleva 20% 
 
Brýle GANZFELD - otevřené Multicolor – světová novinka 
Brýle s otevřeným Ganzfeld efektem (nejúčinnější světelná stimulace) s volbou 7 
barev, nezávislou stimulací pravé a levé hemisféry a dalšími režimy. Nejúčinnější 
brýle pro standardní přístroje.  
4.850 Kč / v BlackFriday 3.880 Kč / sleva 20% 
 
 
VÝHODNÉ BALÍČKY  
 
Set Učení ve Zlaté záruce 
Verze Zlaté záruky A1 (odevzdáváte starší psychowalkman).   
7.000 Kč  
 
Set Luxury – inovovaný! 
Set Luxury garantuje doživotně nadstandardní psychickou kondici. Soubor více 
než 25 pečlivě vybraných, nejvhodnějších a zásadních výrobků pro psychickou 
kondici.     
55.000 Kč 
 
 
SVĚTELNÁ TERAPIE 
 
Světelná biolampa i světelné brýle mají stejné účinky – mnoho příznivých dopadů na 
psychickou kondici. Zmírnění depresí, lepší nálada, vyrovnané emoce, zlepšení 
spánku, více energie, koncentrace, úprava biorytmů, řešení jetlag a mnoho dalších. 
Velmi vhodné v zimních, jarních a podzimních měsících.  
Chybí vám motivace? Cítíte pokles energie? Cítíte se duševně špatně? Máte 
neustále chuť na jídlo? Nebo menší chuť na sex? Jste po ránu malátní? Probouzíte 
se ráno příliš brzy? Tak použijte světelnou terapii.  
Aktuálně i zvýšení produkce vitaminu D, který má souvislost s covid-19! 
 
Světelná biolampa 
Postavíte na stůl, na 10-30 minut. Jednoduché! 
1.499 Kč / v BlackFriday 1.349 Kč 
 
Světelné brýle Lumi 
SVĚTOVÁ NOVINKA 
Můžete s nimi chodit, pracovat, jíst… Jednoduché, výhodné.  
6.440 Kč / v BlackFriday 5.152 Kč / sleva 20% 
 
Světelné brýle Retimer 
SVĚTOVÁ NOVINKA 
Můžete s nimi chodit, pracovat, jíst… Jednoduché, výhodné.  
5.860 Kč / v BlackFriday 5.274 Kč 



DOPLŇKY STRAVY 
 
Good night drink 
Bylinkový přírodní nápoj na spaní. Vznikl v Rakousku a je vyroben z extraktů bylinek, 
které už naše prababičky používaly na uklidnění a snížení stresu. 250 ml.  
42 Kč / v BlackFriday 38 Kč   
 
Mind Master Formula Red a Mind Master Formula Green  
Vynikající nápoj na duševní výkonnost, ověřeno, německá kvalita. 
365 Kč / v BlackFriday 329 Kč 
 
Mind Master Extreme 
Mix antioxidantů určená proti stresu, dodává okamžitou mentální energii. 
610 Kč / v BlackFriday 549 Kč 
 
Night Master 
Nový nápoj na spaní zajistí přirozeným způsobem osvěžující spánek po dlouhou 
dobu. 
1.999 Kč / v BlackFriday 1.799 Kč 
 
Mevalen 
Podporuje usínání a kvalitu spánku. 
125 Kč / v BlackFriday 113 Kč 
 
StillMax 
Doplněk stravy ke snížení nervového napětí v důsledku psychického i fyzického 
vyčerpání. Během spánku působí blahodárně na regeneraci a opravu těla. 
305 Kč / v BlackFriday 275 Kč 
  
Brahmi plus 
Brahmi plus se hodí každému, kdo trpí zapomnětlivostí a zhoršením paměti. Přispívá 
k duševnímu zdraví, koncentraci a výkonnosti, napomáhá proti stresu.  
318 Kč / v BlackFriday 286 Kč 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


