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DRODZY PRZYJACIELE VISION!
Jesień – to wspaniała pora roku, kiedy przyroda obdarowuje nas pięknymi kolorami oraz 
obfitością owoców i warzyw, bogatych w cenne witaminy. Niełatwo jest jednak przestawić się z 
intensywnego i pełnego wrażeń lata na tryb jesienny: powrót z urlopu do pracy często wywołuje 
jesienną depresję, gwałtowne ochłodzenie staje się przyczyną przeziębienia, a mniejsza ilość 
światła dziennego powoduje przewlekłe zmęczenie. Dlatego w tym okresie nasz organizm 
potrzebuje dodatkowego zastrzyku energii, równowagi emocjonalnej oraz wzmocnienia 
odporności. Dzięki produktom Vision bez trudu poradzisz sobie z jesienną chandrą i przeżyjesz 
wiele niezapomnianych chwil!
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LiveLon’+
ПРОДЛИТЕ МОЛОДОСТЬ КОЖИ

• Способствует естественному  
омолаживанию всего организма 
и  кожи лица в частности

• Разглаживает морщины 
и выравнивает микрорельеф кожи

• Защищает кожу от воздействия 
ультрафиолетовых лучей (фотостарения)

• Нейтрализует свободные радикалы

• Видимый результат — уже через 
месяц приема

10 самых мощных 
антиоксидантов 

в сбалансированной 
формуле, 

обладающей 
каскадным 

механизмом 
воздействия

PROGRAM 
„MOTTO JESIENI”

LIvELON’+

Powitaj jesień razem z vision! Zestaw 10 wyjątkowych 
preparatów vision, opracowanych dla wzmocnienia Twojej 
odporności i układu nerwowego. Program „Motto jesieni” 
– to potężne narzędzie w walce z przeziębieniem i jesienną 
chandrą!

Unikalny zestaw o silnym działaniu 
przeciwstarzeniowym. Wspomaga 
systemowe odmładzanie całego 
organizmu.
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PROGRAM 
„MOTTO JESIENI”

Jesień jest czasem romantycznych spacerów po parku usłanym kolorowymi liśćmi i nastrojowych 
spotkań przy ognisku na pożegnanie lata. Jesień jest również okresem zbioru plonów bogatych 
w witaminy. To wspaniała okazja do nabrania sił i wzmocnienia odporności przed srogą i chłodną 
zimą.

Rozpocznij jesień razem z nowym programem Vision „Motto jesieni”! Zestaw 10 specjalnie 
dobranych produktów nie tylko dostarczy niezbędnych witamin, ale również wzmocni wszystkie 
układy i narządy Twojego organizmu.

Wspólnie z Vision stawisz czoła jesiennym przeziębieniom i bez trudu pokonasz objawy depresji i 
przewlekłego zmęczenia. Wszyscy uczestnicy programu otrzymają wyjątkową możliwość nabycia 
zestawu „Motto jesieni” na promocyjnych warunkach.
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PROGRAM 
„MOTTO JESIENI”

Stop przeziębieniu, grypie i kaszlowi!
Wraz z nadejściem jesiennych chłodów łatwo jest złapać przeziębienie 
czy wirusa. Preparat Mega wspomaga strukturę komórek i tworzy wokół 
nich warstwę ochronną, wspomaga układ krążenia i wzmacnia układ 
kostno-mięśniowy. Silne właściwości przeciwutleniające posiada preparat 
Detox+, który nie tylko skutecznie oczyszcza organizm na poziomie 
komórkowym, ale też wzmacnia odporność komórkową. Zbilansowany 
preparat Beesk oddziałuje tonizująco, zwiększa odporność organizmu na 
infekcje.

Stop stanom zapalnym! 
Deszczowe dni i gwałtowne spadki temperatury jesienią często stają 
się przyczyną przeziębienia i stanów zapalnych w obrębie układu 
moczowo-płciowego, które osłabiają odporność. Składniki zawarte w 
naturalnym preparacie Nutrimax+ wspomagają i neutralizują pracę 
układu moczowo-płciowego. Unikalna formuła preparatu iCBerry jest 
pomocna w problemach z pęcherzem moczowym. Natomiast preparat 
DiReset przywraca równowagę mikroflory jelitowej, uruchamia proces 
wytwarzania nowych komórek odpornościowych.

Stop stresowi!
Z powodu złej pogody i braku światła słonecznego jesienią często 
dopada nas depresja i chandra. Preparat Pax+ zapewnia codzienną 
ochronę przed stresem i wzmacnia układ nerwowy. Natomiast 
preparat Passilat łagodzi napięcie nerwowe, ponieważ posiada 
delikatne działanie sedatywne i normalizuje pracę układu nerwowego.

Stop zmęczeniu!
Powrót do szybkiego rytmu miejskiego życia po letnim urlopie oznacza stres, 
napięcie nerwowe i ciągłe zmęczenie. Zbilansowany preparat Revien łagodzi 
objawy przewlekłego zmęczenia, wspomaga układ nerwowy i napełnia 
energią. Natomiast poprawić jakość snu pomoże preparat Mistik, który 
zapewnia szybkie zasypianie i rześkie przebudzenie, rozwiązuje problem snu 
przerywanego oraz zmniejsza wrażliwość na światło i dźwięki.
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Skład: 
cytryniec chiński, 
wyciąg z propolisu, 
mleczko pszczele, 
żelazo, jod.

Skład: 
koci pazur (uncaria 
tomentosa).

Beesk. Ten preparat roślinny jest wysoce 
skuteczny w okresie przeziębienia i grypy. 
Zwalcza pierwsze oznaki złego samopoczucia. 
Preparat poprawia ogólne samopoczucie i 
status energetyczny, jest naturalnym środkiem 
wzmacniającym nasz organizm. Wspomaga 
pracę układu oddechowego. Doskonały środek 
profilaktyczny i wzmacniający.

Detox+. Wspomaga odporność i 
oczyszcza organizm na poziomie komórkowym 
pozwalając naturalnym mechanizmom 
oczyszczania organizmu samodzielnie 
zwalczyć wszelkie zagrożenia toksyczne. 
Preparat oddziałuje na każdą komórkę 
organizmu. Detox+ poprzez działanie na 
układ odpornościowy zapewnia ochronę 
oraz pełne oczyszczenie nie tylko na 
poziomie międzykomórkowym, ale również 
wewnątrzkomórkowym.

Przeziębienie i grypa są nieodłącznymi towarzyszami 
chłodnej i deszczowej jesiennej pogody. Wraz z nimi 
pojawia się również katar, drapanie w gardle i suchy kaszel. 
Ledwo kichniesz, a już masz gorączkę, czujesz osłabienie w 
nogach, łamanie w kościach oraz ból głowy i gardła.

Aby uniknąć przeziębienia, należy odpowiednio 
wzmacniać swoją odporność. Jesień jest porą obfitującą 
w witaminy: smaczne i soczyste warzywa, owoce i jagody 
– to niezwykle zdrowe dary jesieni. Skorzystaj z naszych 
prostych i przyjemnych porad, które zapewnią Ci zdrowie 
tej jesieni!

ODWOŁUJEMY JESIENNY 
OKRES PRZEZIĘBIEŃ!

Produkty:  Beesk, Detox+, herbatka „Lipa i mięta”, D4X My UnitDose®
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Rada 1: Jak najczęściej myj ręce

W ciągu całego dnia na rękach 
gromadzą się ogromne ilości 
bakterii, dlatego należy je często 
myć lub wycierać chusteczkami 
antybakteryjnymi.

Rada 2: Unikaj kontaktu z chorymi

Niezawodnym sposobem ochrony 
przed przeziębieniem jest unikanie 
kontaktów z osobami chorymi i 
ograniczenie przebywania w dużych 
skupiskach ludzi.

Rada 3: Wypijaj szklankę ciepłego 
mleka z miodem przed zaśnięciem 

Miód udrażnia nos przy katarze i 
ułatwia oddychanie, odbudowuje 
odporność i wzmacnia jej aktywność 
w kontakcie z bakteriami. Dodaj 
zawartość saszetki D4X My UnitDose® 
do mleka lub herbaty „Lipa i mięta”, 
usiądź w wygodnym fotelu, okryj 
się kocem i rozkoszuj się smacznym, 
aromatycznym i – co najważniejsze – 
niezwykle zdrowym napojem 
przed zaśnięciem.

Jak uniknąć choroby 
jesienią?

Skład: 
kwiaty lipy, liście mięty.

Skład: 
miód, ekstrakt z dzikiej 
róży, głogu i hibiskusa, 
kwas bursztynowy.

Olejek eteryczny w liściach mięty zawiera 
mentol, który posiada działanie antyseptyczne 
i przeciwbólowe. Herbatka jest skutecznym 
środkiem w pomocnym przy przeziębieniu: 
zwiększa odporność organizmu, działa 
napotnie, obniża gorączkę. 

Naturalny preparat na bazie miodu D4X 
My UnitDose® został opracowany przy 
zastosowaniu nanotechnologii, dzięki której 
najmniejsze cząsteczki cennych substancji 
przenikają do trudno dostępnych obszarów 
organizmu i aktywizują ich pracę. Preparat 
chroni organizm przed oddziaływaniem 
wolnych rodników oraz intoksykacją, 
wspomaga procesy odmładzania komórek, 
wzmacnia układ odpornościowy i oddziałuje 
na cały organizm. Pomaga organizmowi 
wytworzyć więcej energii i reguluje przemianę 
materii na poziomie komórkowym.

Herbatka „Lipa i mięta”

D4X My UnitDose®
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NA STRAŻY 
ODPORNOŚCI

Coraz krótsze dni, zmiana diety, pogorszenie 
pogody – to wszystko staje się przyczyną 
jesiennych przeziębień i stanów zapalnych, 
które osłabiają naszą odporność.
Na szczęście, jesienią isnieje wiele sposobów na 
wzmocnienie swojego zdrowia: zróżnicowana 
dieta, aktywny tryb życia i spacery na świeżym 
powietrzu sprawią, że nasza odporność 
będzie mogła stanąć do walki z jesiennymi 
dolegliwościami.

Skład: 
olej z łososia (18,2 
% EPA i DHA 12,2 
%), olej z wiesiołka 
dwuletniego, 
witamina Е.

Mega. Preparat Mega jest źródłem 
unikalnych frakcji polinienasyconych 
kwasów tłuszczowych, które 
poprawiają strukturę komórek, tworząc 
wokół nich warstwę ochronną, dzięki 
czemu zapobiegają uszkodzeniu 
komórek i przedłużają ich trwałość. 
Chroni ścianki naczyń krwionośnych 

przed uszkodzeniem, reguluje skład 
krwi, oczyszcza naczynia, przywraca prawidłowy rytm 
serca, normalizuje ciśnienie krwi. Tworzy ochronną warstwę 
tłuszczową na skórze, która chroni ją przed wysuszeniem i 
zapobiega powstaniu zmarszczek. Wzmacnia odporność.

Herbatka „Dzika róża i 
tymianek”. Dzięki zawartości 
tymianku i dzikiej róży herbatka 
jest naturalnym źródłem witaminy 
C, która osłabia działanie wolnych 
rodników, wzmacnia odporność, 
stymuluje zdolności ochronne 
organizmu i tonizuje. Herbatka jest 
szczególnie polecana w okresie 
przeziębień.

Produkty:  Mega, herbatka „Dzika róża i tymianek”, DiReset, 
Lifepac Senior.

Skład: 
tymianek, owoce dzikiej róży, 
liście mięty.
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Skład: 
beta-karoten, witaminy 
С, Е, РР, В1, В2, В5, 
В6, В9, В12, H, tlenek 
cynku, siarczan miedzi, 
węglan manganu, 
orotan magnezu, selenit 
sodu, węglan magnezu, 
hydrofosforan wapnia, 
bifidobakterie.

DiReset. Podstawowymi 
składnikami preparatu są 
delikatne, ale skuteczne 
naturalne stymulatory 
odporności – betaglukany. 
Aktywne substancje zawarte 
w preparacie pomagają 
zaktywizować odporność na wszystkich poziomach. 
DiReset poprawia również funkcjonalność makrofagów 
– prekursorowych komórek odpornościowych. 
Zbilansowana formuła preparatu DiReset oddziałuje na 
wszystkich poziomach i spełnia najważniejsze wymogi 
stawiane produktom wzmacniającym odporność, takie 
jak: wspomaganie „odporności jelitowej”, delikatne 
oddziaływanie, które nie szkodzi organizmowi i nie 
powoduje uzależnienia, wyłącznie naturalne składniki oraz 
wygoda stosowania.

Lifepac Senior. Preparat zawiera unikalne 
zestawienie niezbędnych witamin, najważniejszych mikro- i 
makropierwiastków oraz żywych kultur probiotycznych. 
Podtrzymuje naturalną równowagę mikroflory jelitowej, 
dzięki czemu poprawia się przyswajalność witamin i 
substancji mineralnych. Preparat dostarcza każdej komórce 
substancji odżywczych, które przedłużają jej trwałość. 
Poprawia samopoczucie, wzmacnia odporność organizmu i 
napełnia energią. Szczególnie zaleca się stosować preparat 
w okresie wiosennym i jesiennym. 

Nadejście jesieni w 
żadnym razie nie 
jest pretekstem do 
zaprzestania uprawiania 
sportu czy spacerów 
na świeżym powietrzu. 
Wręcz przeciwnie: sport, 
wieczorne spacery, 
aktywne zabawy, 
zdrowa dieta i poranne 
hartowanie ciała – to 
najsilniejsza oręż w walce 
odporności z jesiennymi 
wirusami.

Wprowadź do swojej 
diety zasadę jedzenia 
ryb czy owoców morza 
przynajmniej dwa 
razy w tygodniu. Te 
produkty aktywnie 
wspomagają odporność 
w okresie jesiennym, 
jak również dostarczają 
organizmowi białka, 
jodu i polinienasyconych 
kwasów tłuszczowych.

Pamiętaj, że organizm 
potrzebuje również 
produktów na bazie 
kwaśnego mleka, które 
zawierają żywe kultury 
bakterii (np. jogurt, 
biokefir). Wspomagają one 
prawidłową mikroflorę 
jelitową i stymulują układ 
odpornościowy.

Postaw na sport i 
świeże powietrze!

Skład: 
beta glukan, inulina, 
spirulina, selen, 
witamina Е.
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GDY MASZ ZŁY 
NASTRÓJ…

Produkty: Pax+, Passilat.

Skład: 
melisa lekarska, 
lawenda lekarska, 
mak polny, magnez, 
wapń, witaminy РР, 
В1, В2, В5, В6, В9, 
В12, Н.

Pax+. Naturalny preparat Pax+ chroni 
każdą komórkę organizmu przed szkodliwym 
oddziaływaniem stresu. Preparat jest 
wzbogacony o tzw. „pierwiastki spokoju” 
– magnez i witaminę B6. Łagodzi uczucie 
lęku i niepokoju, obniża rozdrażnienie i 
nadpobudliwość, zwiększa odporność na stres. 
Przywraca uczucie spokoju, nie powodując przy 
tym otępienia i obniżenia zdolności do pracy. 
Uzupełnia niedobory witamin i substancji 
mineralnych, które najszybciej wyczerpują się w 
sytuacjach stresowych.

Passilat. Napięcia nerwowe prowadzą do 
problemów z układem krążenia. Passilat łagodzi 
napięcia nerwowe i przywraca dopływ krwi 
do mięśnia sercowego, zaburzony przez stres. 
Preparat jest zalecany jako środek uspokajający 
w przypadku przewlekłych zaburzeń 
funkcjonalnych układu nerwowego. Preparat 
posiada również właściwości sedatywne 
i zapobiega załamaniom nerwowym. Nie 
działa przytłaczająco na układ nerwowy i nie 
powoduje otępienia.

Skład: 
męczennica 
(passiflora), głóg 
jednoszyjkowy, kozłek 
lekarski, witaminy В1, 
В6, В12.

Coraz krótsze dni, deszczowa pogoda, szare i 
ciężkie chmury na niebie – jesień przepełnia 
smutkiem nasze myśli i uczucia. Brak naturalnego 
światła słonecznego powoduje zaburzenia układu 
nerwowego i przyczynia się do rozwoju depresji. 
Jesienna chandra negatywnie wpływa na nasze 
samopoczucie i układ nerwowy, co odbija się 
również na pracy serca. 
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Trzy lata temu przeszłam bardzo poważną operację 
na serce, po której lekarz surowo zabronił mi nie tylko 
się denerwować, ale nawet martwić. Dla tak uczucio-
wej i emocjonalnej osoby jak ja zabrzmiało to niczym 
wyrok. Tym bardziej, że córka właśnie miała urodzić 
długo oczekiwanego wnuka! I jak po tym wszystkim 
zachować spokój i nie przeżywać stresu?

Na szczęście, przyjaciółka opowiedziała mi o 
produktach, które stały się odtąd nieodłącznymi 
towarzyszami mojego życia – Pax+ forte i Passilat. 
Spokojny sen, doskonałe samopoczucie, ale przede 
wszystkim mocne nerwy – to są efekty regularnego 
stosowania tych produktów przez półtora miesiąca. 
Teraz jestem nie tylko kochającą matką i szczęśliwą 
babcią, ale również piękną, zdrową i spokojną 
kobietą, dla której życie dopiero się zaczyna… w 
wieku 55 lat!
 

Stres, troski i problemy nie tylko 
potrafią zachwiać układem 
nerwowym, ale również doprowadzić 
do poważnych zaburzeń pracy serca. 
Uczucie dyskomfortu czy bólu w 
okolicy serca świadczy o tym, że nasze 
serce jest bardzo wrażliwe na takie 
stany, jak strach, tęsknota, smutek, 
stres czy zmartwienie.

Istnieje coś takiego, jak „uczucie serca”, 
które charakteryzuje się nieokreślonym 
poczuciem smutku, niepokoju i 
dyskomfortu zlokalizowanego w 
okolicy serca.

W jaki sposób możemy uchronić siebie 
i swoje serce przed stresem?

Po pierwsze, należy głęboko oddychać. 
Często bowiem nasz oddech jest 
płytki, zwłaszcza w chwili napięcia 
nerwowego. Tymczasem głęboki 
oddech sprawia, że zaczynamy myśleć 
jaśniej i wyraźniej.

Po drugie, regularnie uprawiaj 
aktywność fizyczną, aby poprawić 
krążenie krwi w żyłach, naczyniach 
krwionośnych i tętnicach.

Faina A. Piecko, 
55 lat, Moskwa

Rada
Nie przejmuj się!
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MODNA JESIENNA DEPRESJA

Skład: 
dziurawiec zwyczajny, 
mierznica czarna, 
głóg jednoszyjkowy, 
magnez, witaminy С, 
В1, В6, В12.

Powszechnie wiadomo, że jesień 
przynosi ze sobą pogorszenie 
nastroju.

Jesienna depresja częściej dopada 
kobiety, zwłaszcza w okresie 
przedmenstruacyjnym oraz podczas 
menopauzy. Kobiety stają się 
wówczas smutne i rozdrażnione, 
zaczynają cierpieć na bezsenność 
lub wręcz przeciwnie – są przez cały 
czas senne.

Hiper. Preparat znacząco 
zwiększa poziom hormonu radości 
– serotoniny. Pomaga pokonać lęk, 
przygnębienie i apatię, tonizuje pracę 
ośrodkowego układu nerwowego, 
poprawia przekazywanie impulsów 
nerwowych, zapobiega spowolnieniu 
ruchowemu i senności w ciągu dnia, 
a zarazem oddziałuje uspokajająco. 
Preparat Hiper stabilizuje stan 
psychoemocjonalny, napełnia 
optymizmem i poprawia nastrój. 
Zaleca się stosować go w celu ulżenia 
w stanach depresyjnych i rozstrojach 
nerwowych. Nie wywołuje senności. 

Produkty:  Hiper, Mistik, Nortia. 
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Mistik. Zmniejsza pobudliwość układu nerwowego 
i pomaga się odprężyć, dzięki czemu zapewnia 
spokojny i głęboki sen. Ułatwia zasypianie i sprawia, 
że po przebudzeniu organizm jest wypoczęty. 
Rozwiązuje problem snu przerywanego, wydłuża fazę 
głębokiego snu, zmniejsza wrażliwość na dźwięki 
i światło, pozwala uniknąć nocnych koszmarów. 
Preparat jest zalecany osobom w różnym wieku, gdyż 
zapewnia dobry sen. Nie uzależnia, nie powoduje 
spowolnienia ruchów i senności w ciągu dnia. Zalecany 
do stosowania przy bezsenności oraz w przypadku snu 
przerywanego i nocnych koszmarów.

Nortia. Podstawę unikalnej formuły 
preparatu stanowią rośliny o właściwościach 
uspokajających, jak również mikropierwiastki 
i witaminy, niezbędne dla układu nerwowego, 
endokrynalnego i sercowo-naczyniowego 
każdej kobiety. Formuła preparatu została 
wzbogacona o jod, który regeneruje funkcje 
tarczycy i reguluje tło hormonalne. Preparat 
normalizuje stan psychoemocjonalny kobiety, 
łagodzi uczucie lęku oraz objawy napięcia 
przedmiesiączkowego. Reguluje poziom 
serotoniny – hormonu szczęścia. Łagodzi 
napięcia nerwowe i wzmacnia układ nerwowy, 
chroniąc tym samym serce kobiety.

Skład: 
dziurawiec zwyczajny, 
jod, magnez, korzeń 
traganka, głóg 
jednoszyjkowy, 
witaminy В1, В6, В12.

Skład: 
pozłotka kalifornijska, 
lipa drobnolistna, 
wrotycz (złocień) maruna, 
witaminy В1, В6, В12.

Zasada 1: Więcej światła
Staraj się maksymalnie wykorzystać 
godziny poranne, zwłaszcza o świcie. 
Weekendy spędzaj na świeżym 
powietrzu.

Zasada 2: Ruch
Aktywność fizyczna stymuluje 
produkcję serotoniny we krwi, zwanej 
hormonem szczęścia i radości.

Zasada 3: Zdrowa dieta
Nie zapominaj o owocach i 
warzywach. Zaleca się spożywać je w 
ilości 300-400 g dziennie.

Zasada 4: Obcowanie z pięknem
Czytaj książki, słuchaj muzyki, oglądaj 
filmy. Wybierz się do muzeum lub do 
teatru.

Zasada 5: Więcej snu
Staraj się spać co najmniej 8 godzin 
na dobę.

Jak pokonać 
depresję?
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JESIENNY NASTRÓJ
Coraz większe zmęczenie i osłabienie – to 
najczęstsze dolegliwości towarzyszące 
nadejściu jesieni. Objawy te mogą być 
spowodowane brakiem światła słonecznego. 
Wychodzimy do pracy i wracamy do domu, 
gdy na dworze jest ciemno, ze świadomością, 
że to dopiero jesień, a przed nami jeszcze 
chłodna zima. Wszystkie te czynniki składają 
się na obniżoną zdolność do pracy, bóle głowy, 
zaburzenia snu i pogorszenie pamięci. Nawet 
niedzielny odpoczynek nie sprawia nam już 
przyjemności i nie przynosi ulgi.

Produkty:  Revien, Chromvital+, Lamin, Herbatka dla Niego.

Skład: 
chmiel zwyczajny, 
mierznica czarna, żeń-
szeń, cynk, żelazo, selen.

Skład: 
żeń-szeń syberyjski, 
guarana, kola, spirulina, 
chrom, witamina C.

Revien. Składniki 
preparatu podtrzymują 
równowagę układu 
nerwowego, dzięki 
czemu umożliwiają nie 
tylko aktywną pracę, ale i pełnowartościowy 
odpoczynek. Preparat stabilizuje układ 
nerwowy, zwalcza apatię i rozdrażnienie, 
dostarcza organizmowi zastrzyku niezbędnej 
energii, poprawia samopoczucie oraz 
aktywność, nie powodując przy tym zaburzeń 
snu. Zapobiega wycieńczeniu nerwowemu i 
psychicznemu.

Chromvital+. Wieloskładnikowy 
energotonik stymuluje procesy energetyczne na 
poziomie komórkowym. Preparat zawiera specjalnie 
dobrane składniki, które napełniają energią każdą 
komórkę organizmu. Zawarty w preparacie chrom 
uczestniczy w procesie wytwarzania energii z 
tłuszczów i węglowodanów, jak również przyczynia 
się do obniżenia poziomu cukru we krwi. Preparat 
nie wyczerpuje zasobów układu nerwowego, wręcz 
przeciwnie – pomnaża 
je. Pozwala zachować 
energię i rześkość od 
wczesnego poranka 
do późnego wieczora.

Taki stan może dopaść nawet najbardziej 
optymistycznego i energicznego człowieka. 
W grupie ryzyka znajdują się mężczyźni, 
którzy długo i intensywnie pracują oraz nie 
okazują emocji. Oni w szczególnym stopniu 
potrzebują energotoników, które unormują stan 
emocjonalny i wzmocnią odporność.
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Skład: 
żeń-szeń syberyjski, 
ostrokrzew 
paragwajski, 
pyłek kwiatowy, 
L-karnityna, 
witamina С.

Skład: 
herbata czarna, 
owoce głogu, owoce 
dzikiej róży, owoce 
tarniny, kurkuma.

Lamin. Zestaw składników roślinnych i 
L-karnityny – to silny energotonik dla mężczyzn, 
który zapewnia przypływ sił, poprawę zdolności 
do pracy oraz sprawności fizycznej i seksualnej. 
Skutecznie pokonuje przemęczenie. Intensyfikuje 
produkcję testosteronu. Dzięki preparatowi 
Lamin każdy mężczyzna będzie mógł zachować 
na długie lata sprawność seksualną i zdolności 
reproduktywne. Peparat nie jest tzw. stymulatorem, 
nie obciąża centralnego układu nerwowego, nie 
uzależnia i nie wywołuje 
objawów odstawienia.

Herbatka dla Niego. 
Orzeźwiająca herbatka dla nowoczesnych 
mężczyzn. Skład herbatki jest bogaty w silne 
naturalne przeciwutleniacze oraz witaminy 
niezbędne dla męskiego organizmu. 
Herbata napełnia energią, stymuluje 
aktywność fizyczną i intelektualną, zwiększa 
elastyczność naczyń krwionośnych, pozwala 
zachować zdrowy stan serca i naczyń, 
reguluje ciśnienie krwi.
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NADESZŁA JESIEŃ – 
PODWAJAMY 
PRZECIWUTLENIACZE
Jesienią, kiedy ciepłych dni jest coraz mniej, 
wracamy z urlopów i wpadamy w wir miejskiego 
życia, gdzie natychmiast dopada nas stres, 
który towarzyszy każdemu procesowi adaptacji. 
Gwałtowna zmiana miejsca obciąża układ 
krążenia i powoduje osłabienie organizmu, przez 
co łatwiej dopadają nas przeziębienia i stany 
zapalne. Skuteczną ochronę przed szkodliwym 
oddziaływaniem wolnych rodników zapewnią 
preparaty zawierające przeciwutleniacze.

Skład: 
ekstrakt z wytłoków 
winogron, ginkgo 
biloba, selen, 
witamina A, C i E, 
cynk.

Antiox+. Preparat zawiera unikalny i 
silny zestaw przeciwutleniaczy wzajemnie się 
wspomagających. Jest pomocnym środkiem w 
walce z wolnymi rodnikami, które codziennie 
atakują nasz organizm, niszczą komórki i 
powodują przedwczesne starzenie się. Preparat 
skutecznie zapobiega procesom starzenia, 
wzmacnia naczynia włosowate i ścianki 
naczyń krwionośnych, jak również oddziałuje 
regenerująco oraz immunomodulująco. Preparat 
korzystnie wpływa na układ krążenia, jest 
naturalnym środkiem wspomagającym nasz 
organizm.

Produkty:  Antiox+, vinex, Granatin Q10, Zielona herbata z trawą cytrynową, Herbatka „Hibiskus i owoce leśne”.
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Skład: 
proszek ze skórek winogrona, 
proszek z wytłoków winogron.

Vinex. Unikalna frakcja czerwonych 
winogron jest silnym przeciwutleniaczem, 
który reguluje pracę układu krążenia i 
zapobiega szkodliwemu oddziaływaniu 
wolnych rodników, powodujących ogólne 
starzenie się organizmu. Dostarcza tlen do 
mięśnia sercowego i poprawia napięcie 
naczyń krwionośnych.

4 sposoby na poprawę 
pracy serca z pomocą 
przeciwutleniaczy

Neutralizacja cholesterolu. 
Przeciwutleniacze zapobiegają 
utlenieniu cholesterolu i jego 
przekształceniu w „lepką” formę, 
która gromadzi się na ściankach 
naczyń krwionośnych, powodując 
choroby układu krążenia.

Zwalczanie stanów zapalnych. 
Przeciwutleniacze zwalczają 
przewlekłe procesy zapalne 
w organizmie, spowodowane 
niedoborem witaminy C, 
które zaburzają pracę tętnic i 
przyczyniają się do zawału serca 
oraz udaru mózgu.

Poprawa funkcji naczyń 
krwionośnych. Przeciwutleniacze 
poprawiają funkcjonowanie 
naczyń krwionośnych, dzięki 
czemu wewnętrzne powierzchnie 
ścianek tętnic mogą się rozluźnić, 
rozszerzyć i odpowiednio reagować 
na procesy zapalne w organizmie.

Profilaktyka zakrzepicy. 
Przeciwutleniacze zmniejszają 
lepkość płytek krwi i obniżają 
czynnik krzepnięcia krwi, dzięki 
czemu ograniczają tworzenie się 
skrzepów.

1.

2.

3.

4.

Produkty:  Antiox+, vinex, Granatin Q10, Zielona herbata z trawą cytrynową, Herbatka „Hibiskus i owoce leśne”.

Żanna Topcziłowa, Togliatti 

Witam! Zaczęłam stosować produkty vision w 
wieku 29 lat. Wtedy uważałam siebie za całkowicie 
zdrową dziewczynę. Jakież było moje zdziwienie, 
gdy dowiedziałam się, że nawet zdrowi ludzie 
uzyskują wspaniałe rezultaty w wyniku stosowania 
tych produktów! Dzięki produktom vision 
udało mi się zrzucić 10 kg, poprawić stan skóry 
i znacząco wzmocnić odporność, zaczęłam też 
prowadzić bardziej aktywny tryb życia. Już od 3 
lat ani ja, ani moja rodzina nie chodzimy do apteki 
po lekarstwa, bo ich nie potrzebujemy. Życzę 
wszystkim dobrego zdrowia, urody i aktywnego 
długiego życia razem z vision
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Zielona herbata z trawą 
cytrynową . Orzeźwiająca i 
tonizująca herbatka o właściwościach 
przeciwutleniających neutralizuje szkodliwe 
działanie wolnych rodników, oczyszcza 
organizm z substancji toksycznych i znacząco 
spowalnia procesy starzenia się. Reguluje 
procesy wymiany w organizmie, poprawia 
krążenie krwi i limfy, jak również normalizuje 
pracę żołądka przy obniżonej kwasowości.

Skład: 
liście zielonej herbaty, trawa cytrynowa.

Skład: 
koenzym Q10, 
proszek z owoców 
granatu, wyciąg z 
wytłoków winogron, 
witamina C, witamina 
E, wapń.

Granatin Q10. Preparat w nowatorski 
sposób łączy w sobie siłę i energię koenzymu 
Q10 z potężnym przeciwutleniaczem, jakim 
jest granat. To połączenie tworzy doskonały 
tandem odmładzający, który potrafi odnawiać i 
regenerować komórki. Granatin Q10 skutecznie 
zwalcza wolne rodniki i poprawia pracę układu 
krążenia. A co najważniejsze – podnosi poziom 
koenzymu Q10, którego niedobór jest główną 
przyczyną starzenia się organizmu. Preparat 
poprawia pracę serca, przywraca jędrność 
i świeżość skóry oraz zwiększa potencjał 
energetyczny, co pozwala na długo zachować 
promienny wygląd i sprawność fizyczną.
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Herbatka „Hibiskus i 
owoce leśne”. Aromatyczna 
herbata doskonale wspomaga pracę serca i 
naczyń krwionośnych. Zawiera flawonoidy i 
polisacharydy, które wzmacniają ścianki naczyń 
krwionośnych, zmniejszają ich przepuszczalność i 
zapobiegają powstawaniu skrzepów.

Herbatka obniża ciśnienie tętnicze i reguluje 
krążenie krwi. Poprawia pracę wątroby oraz 
wspomaga oczyszczanie organizmu z substancji 
trujących i toksycznych, które mogą spowodować 
przedwczesne starzenie się.

Skład: 
kwiaty hibiskusa, owoce aronii, tarniny i 
dzikiej róży, liście mięty.

Wszechobecny 
koenzym Q10

W młodości nasz organizm produkuje 
do 300 mg koenzymu Q10 na dobę, 
ale wraz z wiekiem ta zdolność się 
pogarsza i zawartość koenzymu 
Q10 w komórkach zaczyna się 
zmniejszać, co oznacza początek 
procesu fizycznego starzenia się 
organizmu. Smutne, ale prawdziwe: 
ilość produkowanego w naszym 
organizmie koenzymu zaczyna się 
zmniejszać już około 30 roku życia.

Aktywny tryb życia, uprawianie 
sportu i brak nałogów potrafią 
nieco spowolnić ten proces, jednak 
wcześniej czy później będzie on się 
pogłębiał.

Zalety granatu – 
króla owoców

Granat jest prawdziwą skarbnicą 
witamin i substancji mineralnych, 
niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania naszego organizmu. 
Kwestia właściwego jedzenia 
granatów – z pestkami czy bez – 
pozostaje otwarta. Oba sposoby 
są dobre, ale jedzenie granatów z 
pestkami ma dodatkową zaletę, 
ponieważ pestki korzystnie 
oddziałują na tło hormonalne oraz 
ciśnienie tętnicze.
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JAK UNIKNĄĆ 
PRZEZIĘBIENIA 
„PONIŻEJ PASA”?
Jesienią łatwo dopadają nas choroby układu 
moczowo-płciowego: zapalenie pęcherza 
moczowego, zapalenie cewki moczowej, 
odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie 
gruczołu krokowego…

Nieprzyzwyczajeni do zmiany pogody 
jesienią wciąż ubieramy się zbyt lekko i 

iCBerry. Preparat zawiera unikalne połączenie bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus 
Acidophilus, tworzących zdrową mikroflorę w układzie moczowo-płciowym kobiety, oraz 
naturalnego antybiotyku, jakim jest wyciąg z żurawiny, która wspomaga funkcje pożytecznych 
bakterii i hamuje rozwój drobnoustrojów, powodujących zapalenie pęcherza moczowego. W 
preparacie zastosowano najnowocześniejszą, opatentowaną technologię PPM®, która pozwala 
zachować wszystkie cenne właściwości kultur probiotycznych. Stosowanie preparatu jest zalecane 
w celu profilaktyki zapalenia pęcherza moczowego oraz innych problemów urologicznych i 
ginekologicznych, jak również w celu odbudowy mikroflory okolic intymnych. 

Skład: 
wyciąg z żurawiny, bakterie 
kwasu mlekowego 
Lactobacillus acidophilus, 
olej rzepakowy, selen, 
witaminy C i E, cynk. 

chodzimy na spacery w letnich butach. 
W dodatku prowadzimy mało aktywny 
tryb życia i nierozsądnie traktujemy swój 
organizm. Wirusy i bakterie są obecne w 
naszym organizmie przez cały czas, ale jeśli 
układ odpornościowy zostanie osłabiony, 
to nawet lekki powiew wiatru będzie mógł 
wywołać stan zapalny.

Produkty:  iCBerry, Nutrimax+, Ursul
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Skład: 
oczar wirginijski, 
mącznica lekarska, 
dzięgiel chiński, 
wapń, magnez, 
żelazo, witaminy PP, 
H, D3, B1, B2, B5, B6, 
B9, B12.

Nutrimax+. Stosowanie preparatu 
Nutrimax+ pozwoli, dzięki zawartym 
składnikom wspomóc organizm w obrębie 
układu moczowo-płciowego, ponieważ 
składniki te działają moczopędnie oraz 
oczyszczają nerki i moczowody. Ten doskonale 
zbilansowany preparat zawiera nie tylko 
składniki roślinne o silnych właściwościach 
diuretycznych, ale również witaminy i minerały, 
które wspomagają błony śluzowe oraz działają 
przeciwutleniająco. Preparat Nutrimax+ 
zawiera nie tylko składniki roślinne o silnych 
właściwościach diuretycznych ale również 
witaminy i minerały, które korzystnie oddziałują 
na błony śluzowe. 

Skład: 
hakorośl rozesłana (czarci 
pazur), mącznica lekarska, 
jeżówka purpurowa, 
srebro koloidalne, proszek 
złota, miedź.

Cała tajemnica tkwi w kwasie, który 
zawiera żurawina. Bakterie powodujące 
zapalenie pęcherza moczowego mogą 
istnieć i rozwijać się wyłącznie w środowisku 
zasadowym. Natomiast żurawina zawiera 
takie kwasy, które zmieniają poziom pH w 
organizmie człowieka. W takich warunkach 
chorobotwórcze drobnoustroje nie mogą się 
rozwijać i giną.

Syberyjski skarb 
zapobiega zapaleniu 
pęcherza moczowego

Ursul. Preparat stworzony w celu rozwiązania 
męskich problemów, posiadający działanie 
przeciwzapalne i bakteriobójcze. Skutecznie 
zwalcza wirusy, grzybice i bakterie, które 
powodują zapalenie gruczołu krokowego, 
zapalenie cewki moczowej, kamicę układu 
moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek 
oraz inne choroby układu moczowo-płciowego. 
Naturalne składniki preparatu zostały uzupełnione 
o miedź, złoto oraz – co najważniejsze – srebro 
koloidalne, które jest skutecznym środkiem 
zwalczania ponad 650 rodzajów bakterii. Ursul 
obniża ryzyko wystąpienia chorób infekcyjnych 
dróg moczowych i zapobiega rozwojowi chorób 
przewlekłych. Wzmacnia odporność miejscową i 
zmniejsza ryzyko chorób przenoszonych 
drogą płciową.
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GDY ŁAMIE W KOŚCIACH

Produkty:  OsteoSanum, Medisoya+, EnjoyNT BAD i żel.

Skład: 
wapń, witamina 
K2, witamina D3, 
wyciąg z mumio, 
kwas foliowy, 
witaminy В6 i 
В12.

OsteoSanum. Oryginalna i ekskluzywna 
formuła składników preparatu o właściwościach 
synergetycznych oddziałuje jednocześnie 
na kilku płaszczyznach: wzmacnia strukturę 
kości, wspomaga układ krążenia Witamina K2 
dostarcza wapń wyłącznie do tych obszarów, 
w których jest najbardziej potrzebny: do kości 
i zębów. Natomiast tam, gdzie obecność tego 
pierwiastka nie jest pożądania, witamina K2 
niszczy go. W ten sposób wapń jest wydalany z 
tętnic, w szczególności z aorty. Nagromadzenie 
wapnia w największej tętnicy może doprowadzić 
do jej zwapnienia.

Jesień jest kapryśną i nieprzewidywalną porą roku. 
Zaledwie przed chwilą świeciło ciepłe słońce, a 
już niebo przesłoniły ciężkie chmury i zaczął siąpić 
chłodny deszcz. Zmienność jesiennej pogody 
odbija się nie tylko na naszym nastroju, ale również 
negatywnie wpływa na stawy i kości. 

Odzywają się dawne urazy, takie jak rozciągnięcia, 
stłuczenia czy złamania, zaczyna nas łamać w 
kościach i stawach. Dlatego jesienią nasz układ 
kostno-mięśniowy wymaga większej troski. 
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Skład: 
wyciąg z soi 
(wzbogacony o 
izoflawony), wapń, 
witaminy D2, D3.

Skład BAD-u EnjoyNT:
glukozamina, chondroityna, 
MSM (metylosulfonylo-
metan), wyciąg z bambusa.

Skład EnjoyNT Harpago 
żelu:
hakorośl rozesłana, wyciąg 
z czerwonego pieprzu, olej 
arachidowy.

Medisoya+. Głównym składnikiem 
preparatu jest wyciąg z soi – źródło skutecznych i 
bezpiecznych fitoestrogenów. Preparat zapobiega 
wypłukiwaniu wapnia z kości.Zawiera również 
witaminy i substancje mineralne, które są 
niezbędne organizmowi kobiety w okresie przed 
menopauzą oraz w jej trakcie, kiedy na skutek 
zmian hormonalnych w organizmie zaczyna 
brakować wapnia. Preparat poprawia potencjał 
energetyczny oraz podnosi libido.

EnjoyNT. Jeśli stawy są sztywne, a 
w dodatku trzeszczą i bolą, to oznacza, 
że potrzebują innowacyjnego preparatu 
EnjoyNT. Produkt ten zawiera glukozaminę i 
chondroitynę, które zapobiegają zniszczeniu 
tkanki chrzęstnej i stymulują jej naturalną 
regenerację. Zawarty w preparacie MSM 
wzmacnia działanie tych substancji, stymuluje 
wytwarzanie płynu stawowego. Wyciąg z 
bambusa zapewnia aktywną remineralizację 
tkanki kostnej i zapobiega jej ubytkom. 
Preparat EnjoyNT wspomaga stawy, przywraca 
im giętkość i ruchomość. EnjoyNT Harpago 
żel wzmacnia działanie preparatu EnjoyNT 
dzięki swym silnym właściwościom. Rozgrzewa 
stawy i mięśnie, przygotowując je w ten 
sposób do aktywności fizycznej. Zaleca się 
stosować oba preparaty łącznie, aby zapewnić 
zdrowie stawów i kręgosłupa, jak również 
dla profilaktyki zmian starczych w 
składzie tkanki chrzęstnej.

Rozrzedzenie struktury kości u kobiet 
jest spowodowane obniżonym 
poziomem estrogenów w organizmie. 
W okresie przed menopauzą estrogen 
gromadzi się w kościach i zapewnia 
ich właściwą gęstość. Podczas 
menopauzy poziom estrogenów 
spada, przez co zwiększa się ryzyko 
osteoporozy. Spadek poziomu 
estrogenów przyczynia się do rozwoju 
takich chorób, jak zapalenie stawów, 
skolioza starcza, przygarbienie 
czy łamliwość kości. Należy więc 
dbać o podtrzymanie równowagi 
hormonalnej w organizmie, a roślinne 

hormony estrogeny są bezpieczne i 
skuteczne jako hormonalna terapia 
zastępcza.

Osteoporoza – piąta wśród 
najpowszechniejszych chorób
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NOWE OBLICZE 
JESIENI

Po letnich piknikach, ogniskach i 
przysmakach grillowych nasz organizm 
potrzebuje właściwego i systematycznego 
oczyszczania, a jesień jest do tego 
najbardziej odpowiednią porą. Obfitość 
świeżych owoców i warzyw ułatwi 
zachowanie zdrowej diety i oczyszczenie 
organizmu.

Produkty:  D i Guard nano, Cupers Neo, LCBalance, herbatka „Melisa i dzika róża”.

Skład: 
opuncja, chlorella, kwas alfa-liponowy, DL-metionina, magnez, kwas 
foliowy, witaminy C, В6, B1

D i Guard nano. Obecnie warunki ekologiczne są takie, 
że układ odpornościowy człowieka nie radzi sobie z ogromną 
ilością szkodliwych substancji, które trafiają do organizmu ze 
środowiska naturalnego. Preparat D i Guard nano jest naturalnym 
środkiem wspomagającym nasz organizm. Neutralizuje szkodliwe 
oddziaływanie czynników środowiskowych. Posiada działanie 
przeciwutleniające. Zawarty w preparacie magnez przyczynia 
się do prawidłowego metabolizmu energetycznego jak również 
pomaga w utrzymaniu równowagi elektolitowej.
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Jabłka posiadają nie 
tylko właściwości 
ogólnowzmacniające, ale 
również regulują trawienie, 
oczyszczają organizm 
z substancji trujących i 
toksycznych, obniżają 
poziom cholesterolu 
we krwi i zapobiegają 
rozwojowi miażdżycy.

Cenna rada: 
jedz jabłka

Skład: 
ostropest plamisty, 
fenkuł włoski (koper 
włoski), karczoch.

Cupers Neo. Zaburzenie funkcji wątroby 
powoduje utratę zdolności unieszkodliwiania 
substancji toksycznych, które wraz z krwią 
są rozprowadzane po całym organizmie, 
niszcząc jego narządy i organy. Cupers Neo 
wspomaga wątrobę. Preparat zapewnia 
wszechstronne wsparcie wątroby: łagodnie 
oczyszcza, regeneruje i chroni jej komórki, 
a tym samym uruchamia mechanizmy 
samooczyszczania w organizmie. Stymuluje 
produkcję i wydalanie żółci oraz zmniejsza jej 
lepkość, zapobiegając tworzeniu się kamieni. 
Wzmacnia ścianki komórek wątroby i chroni je 
przed uszkodzeniem. Poprawia trawienie, dzięki 
czemu odciąża wątrobę.

LCBalance. Obniża poziom „złego” 
cholesterolu, nie zmniejszając przy tym ilości 
„dobrego” cholesterolu we krwi. Zapobiega 
wchłanianiu cholesterolu przez jelita i jego 
przedostawaniu się do krwioobiegu, jak 
również blokuje syntezę cholesterolu w 
wątrobie. Oczyszcza naczynia krwionośne 
z blaszek cholesterolowych, dzięki czemu 
wspomaga układ krążenia. Poprawia jakość 
krwi i wspomaga proces dostarczania tlenu i 
substancji odżywczych do tkanek organizmu. 
Korzystnie wpływa na krążenie centralne i 
obwodowe.

Herbatka „Melisa i dzika róża”. Owoce 
kminku i liście melisy zawierają olejki eteryczne oraz 
witaminy o właściwościach uspokajających i rozkurczowych. 
Poprawiają trawienie, łagodzą wzdęcia i gazy, jak również 
uczucie ciężkości po jedzeniu. 

Skład: 
owoce kminku, liście 
melisy, owoce dzikiej 
róży.

Skład: 
sterole roślinne, 
polikosanole z 
cukrowca lekarskiego.
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DLA 
NIEJ

Jesień, zima, wiosna czy lato… W życiu każdej kobiety są 
chwile radości i smutku, niezależnie od pory roku. Trzeba 

być na nie zawsze przygotowanym. Pomożemy Ci w tym.

Produkty:  Artemida Neo, 
herbatka „Generation Y Mommy”

Skład: 
dzięgiel chiński, 
niepokalanek 
pospolity, mącznica 
lekarska, koniczyna, 
żelazo, witaminy А, 
Е, В6.

Artemida Neo. W skład preparatu 
wchodzą takie rośliny, jak dzięgiel chiński 
i niepokalanek pospolity, które posiadają 
właściwości hormonozastępcze, podrzymują 
właściwy poziom i dbają o równowagę 
hormonów w organizmie kobiety, jak również 
obniżają poziom prolaktyny, której nadmiar 
jest jedną z głównych przyczyn rozwoju 
mastopatii. Składniki preparatu oddziałują 
profilaktycznie i łagodzą objawy zespołu 
napięcia przedmiesiączkowego, regulują 
cykl menstruacyjny, łagodzą bóle skurczowe, 
pozwalają pokonać stany depresyjne i 
pogorszenie nastroju. Regularne stosowanie 
preparatu przedłuża zdolność rozrodczą, a tym 
samym młodość kobiety. 

Herbatka „Generation Y 
Mommy”. Idealnie zbilansowany skład 
herbatki „Generation Y Mommy” został 
opracowany specjalnie dla matek karmiących 
piersią. Stymuluje produkcję mleka w piersiach, 
znacząco poprawia jego jakość, jak również 
zapobiega kolkom i gazom u dzieci karmionych 
piersią.

Skład: 
nasiona kopru 
włoskiego, anyż, 
rooibos, liście maliny, 
spirulina, nasiona 
kozieradki, kwiaty 
hibiskusa.
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DLA 
NIEGO

Mężczyzna jest przede wszystkim głową rodziny i dlatego 
powinien dążyć do doskonałości w każdym aspekcie: wygląd 
zewnętrzny, sprawność fizyczna i intelektualna oraz męski 
potencjał!

Produkty:  
Artum, Stalon Neo.

Artum. Składniki roślinne preparatu 
Artum działają niczym naturalne stymulatory, 
które podtrzymują funkcje gruczołu 
krokowego i aktywność płciową mężczyzny. 
Preparat Artum przywraca równowagę 
hormonalną w organizmie mężczyzny, 
wspomaga pracę gruczołu krokowego, 
posiada działanie diuretyczne (moczopędne) i 
ogólnowzmacniające. 

Stalon Neo. Preparat zawiera 
roślinne afrodyzjaki, które poprawiają 
potencję i sprawność seksualną poprzez 
stymulację pracy zwojów rdzenia 
kręgowego, odpowiadających za erekcję. 
W skład preparatu wchodzą również 
witaminy i substancje, które poprawiają 
krążenie krwi w męskich narządach 
płciowych i produkcję męskich 
hormonów, dzięki czemu zwiększają 
popęd seksualny oraz wzmacniają 
erekcję i potencjał seksualny. Stosowanie 
preparatu wspomaga funkcje rozrodcze.

Skład: 
pokrzywa zwyczajna 
(korzeń), palma 
karłowata (owoce), 
dynia olbrzymia 
(pestki), cynk, beta-
karoten, witamina Е.

Skład: 
żeń-szeń (korzeń), 
imbir lekarski 
(korzeń), ginkgo 
biloba, orzech cola, 
cynk, witaminy Е, 
РР, В1.
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PLANY I HARMONOGRAMY – 
W PRACY I W SZKOLE

Produkty:  Brain-o-flex, Safe-to-see.

Skład: 
lecytyna soi, olej 
rybi (EPA/DHA 65%), 
ginkgo biloba, mlecz 
rybi, beta-karoten, 
witamina E. 

Skład: 
kwasy tłuszczowe 
omega-3, ekstrakt 
z owoców borówki 
czernicy, luteina, 
cynk, beta-karoten, 
witamina E, witamina 
B2, selen, olej sojowy.

Brain-o-flex. Naturalny preparat 
Brain-o-flex zawiera unikalne połączenie 
składników stymulujących efektywną 
pracę mózgu. Aktywne składniki preparatu 
wspomagają się i uzupełniają nawzajem, 
dzięki czemu regulują krążenie krwi w mózgu, 
wspomagają odżywienie i dotlenienie komórek 
mózgowych, usprawniają oraz intensyfikują 
procesy myślowe związane z uczeniem się 
i zapamiętywaniem informacji, poprawiają 
zdolność koncentracji i koordynację ruchową. 

Safe-to-see. Preparat Safe-to-see o 
unikalnej formule jest najbardziej 
kompleksowym oraz zbilansowanym produktem 
dla oczu na rynku, stanowiącym połączenie 
wszystkich składników niezbędnych dla 
prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku. 
Aktywne składniki preparatu 
Safe-to-see zmniejszają obciążenie oczu, 
skutecznie chronią narząd wzroku przed 
szkodliwym 
oddziaływaniem 
wolnych rodników.

Jesienią jest nam trudniej skupić się na 
pracy, ponieważ pochmurna pogoda działa 
przygnębiająco, korki i tłok w drodze do pracy 
stają się nie do zniesienia, ciężko jest nam zebrać 
myśli i gorzej zapamiętujemy informacje. Jeszcze 
trudniej mają studenci i uczniowie, którzy po 
długich letnich wakacjach muszą wrócić do szkoły 
i godzinami siedzieć nad książkami.

Katalog jesienny 201328

D a r y  j e s i e n i



I ZNÓW PARĘ KILOGRAMÓW 
WIĘCEJ…

Produkty:  Sveltform+, Fat Absorber, Hunger Suppressant.

Skład: 
garcynia 
kambodżańska, 
zielona herbata, 
morszczyn 
pęcherzykowaty, 
witamina C.

Sveltform+. Skuteczny mechanizm 
działania składników preparatu Sveltform+ 
umożliwia wypracowanie rozsądnego podejścia 
do jedzenia, pobudzenie przemiany materii i 
zmianę zachowań żywieniowych. Optymalnie 
zbilansowana formuła preparatu pozwala na 
zaktywizowanie przemiany materii w stopniu 
zapewniającym intensywne spalanie tłuszczów 
i ich przekształcenie w energię.

Zmniejsza głód, zapobiega przejedzeniu i nie 
zawiera kalorii. Tłumi uczucie głodu, dzięki 
czemu zmniejsza ilość spożywanych pokarmów. 
Stosowanie preparatu pozwala zrezygnować 
z późnych kolacji i przestrzegać diety. Ale 
najważniejsze jest to, że wyrabia nawyk 
częstego jedzenia w małych ilościach.

Skuteczny pogromca zbędnych tłuszczów. 
Przechwytuje cząsteczki tłuszczu jeszcze przed ich 
wchłonięciem, wiąże i wydala z organizmu.

Hunger Suppressant

Fat Absorber

Skład: 
konjac 
(proszek).

Skład: 
chitosan, chrom.

Jesienią zazwyczaj jemy więcej, bo nie możemy 
oprzeć się pokusie zafundowania sobie czegoś 
pysznego. W dodatku częściej niż zwykle 
korzystamy z komunikacji miejskiej ze względu 
na deszcz i niepogodę, rzadziej się ruszamy i 
uprawiamy sport, nawet w weekendy spędzamy 
więcej czasu na kanapie. Wielu z nas doświadcza 
stresu w pracy, co dodatkowo obciąża układ 

nerwowy. Jeśli do tej wyliczanki dołożymy jeszcze 
gorszy sen, który często dopada nas wraz z 
nadejściem września, to otrzymamy jednoznaczne 
wyjaśnienie dodatkowych kilogramów na wadze.

Nie należy jednak wpadać w panikę, bowiem 
zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia potrafią 
zdziałać cuda! Przekonajcie się o tym sami!
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UROKI 
ZŁOTEJ 
JESIENI

Najlepszym i najkorzystniejszym okresem na 
wypoczynek jest czas złotej jesieni. Oby w tym czasie 
wszystko było piękne: dni, słońce, skóra i włosy. 

VenoStrong. Unikalny 
preparat venoStrong potrafi  
dzięki różnorodnym składnikom 
korzystnie wpłynąć na Twoje żyły. 

Wyciąg z owoców pomarańczy 
gorzkiej i skórki owoców 
cytrusowych, zawiera silne 
bioflawonoidy, diosminę 
i  hesperydynę.  Gorzka  
pomarańcza  korzystnie  wpływa 
na masę ciała odciążając nogi. 
Wyciągi z wytłoków winogron,  
wąkrotki  azjatyckiej  (gotu  kola)  
pozwalają 
zapewnić  lekkość  naszym  
krokom  i  na  zawsze  
zapomnieć o odczuciu 
ciężkości nóg.

Skład BAD-u 
VenoStrong:
wyciąg z owoców 
pomarańczy gorzkiej, 
wyciąg z wytłoków 
winogron, wyciąg 
ze skórki owoców 
cytrusowych, wyciąg z 
wąkrotki  azjatyckiej  i 
wyciąg z papai.

Skład żelu 
VenoStrong:
wyciąg z liści czerwonych 
winogron, ruszczyka 
kolczastego, oczaru i 
kasztanowca, cyprysowy 
olejek eteryczny, 
lawendowy olejek 
eteryczny, mentol.

 Preparat venoStrong oddziałuje  
jednocześnie  na  przyczyny  
ciężkich  nóg, dzięki  korzystnie  
wpływającej  na  masę  ciała  
papai  i gorzkiej  pomarańczy.  
Preparat  ten  nie  tylko  łagodzi 
odczucie ciężkich nóg, ale pozwala 
zachować zdrowe nogi na dłużej.

Produkty:  żel i BAD venoStrong, Cheviton, 
Nature Tan, Herbatka dla Niej.
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Cheviton. Składniki preparatu 
zapewniają wzmocnioną ochronę 
włosów i paznokci. Preparat znacząco 
zmniejsza nadmierne wypadanie 
włosów i łupież, stymuluje wzrost 
włosów i paznokci, wzmacnia i 
wyrównuje ich strukturę, zwiększa 
elastycznoć i blask, stabilizuje 
pigmentację, blokuje działanie 
wolnych rodników oraz chroni przed 
szkodliwym wpływem zewnętrznych 
czynników środowiskowych, 
agresywnych składników szamponów, 
lakierów i farb do włosów.

Skład: 
L-cysteina, DL-metionina, biotyna (witamina Н), cynk, 
witaminy В5, В6, В12. 

Skład: 
zielona herbata, 
mięta pieprzowa, 
liście i owoce maliny, 
kwiaty i kawałeczki 
pomarańczy, 
kawałeczki cytryny, 
goździki.

Herbatka dla Niej. Roślinny skład 
herbatki zawiera olejki eteryczne i witaminy, 
które wpływają na wszystkie układy i systemy 
organizmu kobiety. Doskonale orzeźwia, 
odświeża i zachowuje młodość.

Regularne picie herbatki wspomaga ogólne 
odmładzanie organizmu.

Naturalny preparat 
oddziałuje 
jednocześnie na 
dwóch płaszczyznach: 
chroni skórę przed 
fotostarzeniem i 
pomaga uzyskać 
piękną opaleniznę. Preparat pozwala 
zminimalizować skutki negatywnego 
oddziaływania promieni Uv na skórę, chroni 
przed fotostarzeniem, łagodzi podrażnienia 
skóry i wzmacnia jej funkcje ochronne. Skóra 
jest dodatkowo odżywiona i nawilżona, dzięki 
czemu potrafi zneutralizować działanie wolnych 
rodników i uniknąć przebarwień.

Nature Tan

Skład: 
kurkuma, wyciąg z 
winogron, wyciąg 
z soi, selen, beta-
karoten, witamina 
Е, witamina С, cynk, 
celuloza.
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Tylko najlepsze. Tylko z Europy.

ZACHOWAJ BLASK MŁODOŚCI 

• Wspomaga naturalne siły całego organizmu

• Chroni przed starzeniem 

• Zwalcza zewnętrzne oznaki starzenia się 

• Neutralizuje działanie wolnych rodników 

10 najsilniejszych 

przeciwutleniaczy w 

zbilansowanej formule 

preparatu o działaniu 

kaskadowym



Skład: 
ceramidy, olej 
z ogórecznika 
lekarskiego, olej z 
kiełków pszenicy, 
olej z wątroby 
dorsza, żółty wosk 
pszczeli, lecytyna soi, 
metionina, beta-
karoten, wyciąg z 
wytłoków winogron, 
biotyna (witamina H), 
witamina E.

Beauty. 
Aktywne składniki preparatu Beauty dzięki 
swojej wysokiej biodostępności przenikają 
bezpośrednio do głębokich warstw skóry. Preparat 
poprawia kolor twarzy, wygładza zmarszczki, 
nawilża skórę i przywraca jej elastyczność. 
Wyrównuje, odżywia i napina skórę. Zwiększa 
jędrność skóry przez stymulowanie produkcji 
kolagenu i elastyny. Chroni komórki przed 
szkodliwym oddziaływaniem wolnych rodników 
i wewnętrznego stresu, opóźniając tym samym 
procesy starzenia się skóry. Skutecznie poprawia 
niedoskonałości skóry.

Największym trendem tego sezonu 
będzie połączenie różnych struktur 
i detali w jednym przedmiocie. 
Doskonałym dodatkiem do każdego 
stroju może być pasek, kołnierzyk czy 
mankiety o zwiększonym rozmiarze.

Największą popularnością będzie 
się cieszyła kratka: drobna i duża, 
przekątna i prosta.

Przy wyborze modnego ubioru 
należy zwracać również uwagę na 
kolor. W sezonie jesiennym 2013 roku 
najmodniejszym kolorem będzie 
granatowy, fioletowy, brązowy, 
beżowy, zielony i fuksja.

Pamiętajmy, że akcesoria są 
nieodłączną częścią ubioru.

Modowe trendy: 
jesień 2013

Produkty:  Beauty, bransoleta PentActiv, żel Millenium Neo, 
Healthy Kiss na dzień i na noc.
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JESIEŃ 2013: 
URODOWE TRENDY

Jesień– mimo wszystko – jest niezwykle piękną 
porą roku. Bogactwo kolorów i różnorodność 
odcieni. Przyroda więdnie w tak czarujący sposób, że 
chciałoby się, aby nasza młodość i uroda przemijały 
równie pięknie.



Skład: 
hydrolizowane białko 
pszenicy, hialuronat 
sodu, witamina E, 
wyciągi z aloesu 
barbadoskiego, 
ginkgo biloba, żeń-
szenia pięciolistnego, 
skrzypu polnego, 
kamelii chińskiej i 
wąkrotki azjatyckiej.

Żel Millenium Neo. Legendarny 
i wysoce skuteczny środek pielęgnacyjny, 
zapobiegający starzeniu się skóry. Odmładza, 
aktywizuje mikrokrążenie, odżywia i stymuluje 
regenerację komórek skóry. Nawilża skórę, 
poprawia kolor twarzy i zwęża pory. Sprawia, 
że skóra staje się gładka i delikatna. Łagodzi 
podrażnienia i stany zapalne, skutecznie zwalcza 
wszelkie niedoskonałości skóry. Nie powoduje 
reakcji alergicznych i pasuje do każdego rodzaju 
skóry.

Healthy Kiss na dzień 
i na noc. Healthy Kiss na 
dzień i Healthy Kiss na noc – to 
innowacyjny system kompleksowej 
pielęgnacji naskórka ust na 
bazie mikrosfer hialuronowych 
z dodatkowym efektem 
aromatycznym. Mikrocząsteczki 
kwasu hialuronowego w zetknięciu z 
wilgocią przenikają w głąb naskórka 
i wypełniają usta młodością i 
życiową siłą, zwiększają elastyczność 
i jędrność skóry, wygładzają nawet 
najgłębsze zmarszczki i nadają 
ustom większej objętości.

Bransolety 
PentActiv

Skład Healthy Kiss 
na dzień: 
mikrosfery 
hialuronowe, 
palmitoyl 
oligopeptyd, 
pomarańczowy i 
waniliowy olejek 
eteryczny, witaminy 
A i E, skwalen, oleje 
z pestek słonecznika, 
soi, kiełków 
kukurydzy i marchwi.

Skład Healthy Kiss 
na noc:
mikrosfery 
hialuronowe, 
palmitoyl 
oligopeptyd, 
lawendowy olejek 
eteryczny, witaminy 
A i E, skwalen, olejki z 
drzewa shea, pestek 
słonecznika, soi, 
kiełków kukurydzy i 
marchwi.

Bransolety PentActiv – 
to wyjątkowy produkt, 
łączący w sobie 
stylowe wzornictwo 
oraz nowoczesne 
nanotechnologie. 
Dzięki bioceramicznym 
i magnetycznym 
wstawkom bransoleta 
zapewnia pozytywne 
oddziaływanie na 
organizm pięciu 
naturalnych 

pierwiastków: jonów srebra i 
tlenu, promieni podczerwonych, 
elektronów germanu i pola 
magnetycznego.

Pięć pierwiastków posiada 
nawzajem wzmacniające 
się właściwości: oddziałuje 
antybakteryjnie i antywirusowo, 
zwiększa ogólną odporność 
organizmu, napełnia energią, 
wspomaga krążenie, reguluje 
przemianę materii i ciśnienie krwi, 
wspomaga regenerację tkanek i 
spowalnia procesy starzenia się 
organizmu.
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TEJ JESIENI DZIECI 
SIĘ NIE PRZEZIĘBIĄ!
Po wakacjach dzieci są pięknie opalone, 
radosne i energiczne, bo otrzymały 
słoneczny ładunek pozytywnych emocji. 
Cieszą się na powrót do szkoły i nie 
mogą się doczekać, kiedy podzielą się 
z rówieśnikami wrażeniami z letnich 
przygód.

Wraz z nadejściem września cały ten 
dziecięcy entuzjazm często przygasa. Wys-
tarczy jeden deszczowy dzień i dziecko 
musi pozostać w łóżku z objawami 
przeziębienia. Jednak tej jesieni nie damy 
się pokonać atakującym nas wirusom i 
obejdziemy się bez zwolnień lekarskich. 
Powitajmy jesienny deszczyk w pełnym 
uzbrojeniu!

Produkty:  Lifepac Junior Be Healthy

Skład: 
wyciąg z propolisu, 
witamina C.Lifepac Junior Be Healthy. 

Czy wiesz, że najlepszą witaminą na jesień jest 
witamina C? Jest to najsilniejszy przeciwutleniacz, 
który wzmacnia wszystkie układy organizmu. Witamina 
C znajduje się w pomarańczach, kiszonej kapuście 
i papryce. Niestety, dzieci nie zawsze chętnie jedzą 
surowe warzywa, dlatego należy sięgać po sałatki 
warzywne, świeżo wyciśnięte soki i – oczywiście – 
preparat Junior Be Healthy.
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WITAMINY 
DLA MALUCHÓW

Product: Junior Neo

Junior Neo. Optymalnie zbilansowany 
skład preparatu dla dzieci w postaci tabletek do 
żucia o smaku czekoladowym w pełni zaspokoi 
zapotrzebowanie organizmu dziecka na witaminy 
i substancje mineralne. Preparat wspomaga 
prawidłowy i wszechstronny rozwój dziecka oraz 
pozwala zachować dobre zdrowie.

Zawarte w preparacie witaminy oraz makro i 
mikropierwiastki oddziałują na organizm na 
poziomie komórkowym, aktywizując mechanizmy 
ochrony komórek i procesy samoregulacji organizmu, 
wzmacniają odporność. Stosowanie preparatu 
pozwala unormować funkcjonowanie wszystkich 
układów w organizmie: trawiennego, kostno-
mięśniowego, sercowo-naczyniowego i nerwowego. 
Preparat poprawia aktywność ruchową i poznawczą, 
wspomaga pamięć i zdolność koncentracji.

Skład: 
witaminy С, Е, РР, 
D3, В1, В2, В6, В9, 
В12, beta-karoten, 
żelazo, cynk, chrom, 
mangan, miedź, 
ekstrakt ze skórki 
cytryny bogaty w 
bioflawonoidy.
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NADMIERNE OBCIĄŻENIA SZKOLNE

Skoro nawet osoby 
dorosłe cierpią na zespół 

przewlekłego zmęczenia, to 
co dopiero dzieci! Wystarczy 

tylko sobie uświadomić, że 
jesienią funkcje ochronne 

organizmu dziecka są osłabione, 
wszędzie wokół czyhają wirusy, 

a obowiązki szkolne i zajęcia 
pozaszkolne dodatkowo obciążają 

organizm. Nic więc dziwnego, że 
tak „dorosła” przypadłość, jak zespół 
przewlekłego zmęczenia coraz częściej 
zaczyna dopadać również dzieci.

Pamiętaj, że Twoje dziecko powinno 
być przede wszystkim zdrowym, 
spokojnym i szczęśliwym człowiekiem!

Junior Be Wise+. Preparat reguluje przemianę materii i 
funkcjonowanie układu nerwowego. Poprawia zdolność koncentracji 
i pamięć. Pozytywnie wpływa na samopoczucie dziecka, łagodzi 
rozdrażnienie i zapewnia dobry sen.

Skład: 
selen, witamina C, beta-karoten, witamina E, żelazo, witamina PP, cynk, 
chrom, witaminy B1, B6, D3, B2, B12, miedź, witamina B9.
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Produkty: Junior Be Wise+, Lifepac Junior Be Smart, 
Lifepac Junior Be Big.

Lifepac Junior Be Big. Preparat na bazie wapnia i 
witaminy D3 został opracowany specjalnie z myślą o okresie 

aktywnego wzrostu dziecka. Wspomaga 
zdrowy rozwój układu kostno-

mięśniowego. Wzmacnia emalię 
zębową, zapobiega próchnicy, 

łagodzi nadpobudliwość 
nerwowo-mięśniową.

Lifepac 
Junior Be Smart. 
Podstawą preparatu są 
polinienasycone kwasy 
tłuszczowe omega-3, 
które przyspieszają proces 
dojrzewania mózgu, 
zapewniają jego prawidłowe 
funkcjonowanie, wspomagają 
pamięć i wzrok, jak również 
regulują pracę układu nerwowego. Polinienasycone kwasy 
tłuszczowe wspomagają harmonijny rozwój wszystkich 
części mózgu i stymulują rozwój intelektualny dziecka na 
wczesnym etapie. Preparat wspomaga rozwój zdolności 
kognitywnych, dzięki którym dziecko poznaje świat 
i samego siebie, jak również poprawia koncentrację. 
Zmniejsza hiperaktywność i impulsywność, poprawiając tym 
samym zachowanie dziecka

Skład: 
wapń,  proszek z bambusa, witamina 
D3, witamina B1. 

Skład: 
polinienasycone kwasy tłuszczowe 
omega-3,witaminy E, A, D3.

1701 руб.
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Katalog jest przeznaczony do użytku wewnętrznego.

Szczegółowe informacje o produktach Vision: www.vipgroup.net

Informacje nt. zamawiania produktów Vision
(należy podać kod konsultanta):

Tel: +48 22 5588999
E-mail: orders@warsaw.vipgpl.com

www.visionshop.me

TWÓJ NIEZALEŻNY KONSULTANT vISION:

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Kod konsultanta:

Skype:


