
BAD ARTUM został opracowany przez 
Firmę Vision.

Najwyższa jakość naturalnych składników, 
produkcja zgodna z wymogami standar-
du GMP, zastosowanie unikalnej techno-
logii kriorozdrabniania w celu zachowa-
nia aktywności biologicznej składników 
roślinnych – dzięki temu produkt zyskał 
najwyższe uznanie.

Badania kliniczne przeprowadzone w In-
stytucie Żywienia Rosyjskiej Akademii Nauk 
Medycznych oraz wieloletnie doświadczenie 
stosowania preparatu przez licznych kon-
sumentów na całym świecie są potwierd-
zeniem najwyższej jakości, skuteczności i 
bezpieczeństwa preparatu.

ZAWSZE BYĆ 
MĘŻCZYZNĄ  

 Wspomaga funkcjonowanie gruczołu 
krokowego.

 Wspomaga funkcje reprodukcyjne 
mężczyzny.

 Wspomaga gospodarkę hormonalną.

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ: ZAWSZE 
BYĆ MĘŻCZYZNĄ

АRTUM
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Twój niezależny konsultant Vision

Imię i nazwisko:  

Telefon: 

E-mail: 

Kod konsultanta:   

Bądź zdrów razem z Vision!

UWAGA!  
Biologicznie aktywne dodatki do 

żywności nie są lekarstwami.

Zamówienie produktów:
Tel: +48 22 5588999

E-mail: orders@warsaw.vipgpl.com
www.visioneurope.net

www.visionshop.me
BIOLOGICZNIE AKTYWNE
DODATKI DO ŻYWNOŚCI Z SERII

Tylko najlepsze… Tylko z Europy…



Częstym problemem, który zakłóca 
harmonijny styl życia mężczyzny, są 
zaburzenia funkcjonowania gruczołu 
krokowego – najważniejszego orga-
nu, stanowiącego o męskości. Prosta-
ta jest jednym z narządów miednicy 
małej, która jest w szczególny sposób 
narażona na występowanie stanów 

zastoinowych. Takie są 
zasady anatomii –  

jeśli ściśnie się 
rękę opaską, to 
najpierw pojawi 
się zaczerwie-
nienie, a zaraz 
potem opuchli-
zna. Dzieje się 

tak w wyniku nie-
dokrwienia. Podob-

nie, choć nie tak wyraź-
nie, rzecz się ma z narządami miednicy 
małej, kiedy mężczyzna prowadzi sie-
dzący tryb życia i nie dochodzi do regu-
larnego rozładowania napięcia seksu-
alnego. Jeśli taka sytuacja trwa dłużej, 
pojawia się zagrożenie wystąpienia 
chorób prostaty. Dlatego należy regu-
larnie dbać o to, by nie nastąpił zastój 
w pracy układu naczyniowego. Inten-
sywne krążenie krwi w tej okolicy jest 
najlepszą profilaktyką.             

Łagodny przerost gruczołu kroko-
wego sam w sobie nie stanowi zagro-
żenia życia, niebezpieczne są dopiero 

komplikacje choroby, które bywają bar-
dzo poważne. Są to przede wszystkim 
utrzymujące się problemy z oddawa-
niem moczu, które prowadzą do ka-
micy pęcherza moczowego, rozwoju 
stanów zapalnych w narządach układu 
moczowo-płciowego, jak również prze-
wlekłej niewydolności nerek. Gruczolak 

prostaty może przekształcić się w raka 
prostaty. W ostatnim czasie choroba 
ta dotyka coraz młodszych mężczyzn. 
Jest to cena, jaką płacimy za komfort 
współczesnej cywilizacji, zanieczysz-
czenie środowiska zewnętrznego i za-
stępowanie pełnowartościowego po-
żywienia trującymi substytutami.     

Czy jest szansa, by mężczyznom 
udało się uniknąć tej choroby i pro-
wadzić harmonijne życie? Tak, zawsze 
istnieje możliwość poprawy ogólnego 
stanu zdrowia, odzyskania sprawno-
ści seksualnej oraz poczucia komfor-
tu i radości życia. 

Pokrzywa zwyczajna. Korzeń tej rośliny 
łagodzi objawy hiperplazji. Skutecznie 
działa jako środek moczopędny i prze-
ciwzapalny dzięki zawartości steroli. 
Posiada również działanie tonizujące, 
ułatwia odkrztuszanie. Pokrzywa zwięk-
sza ilość hemoglobiny i erytrocytów 
we krwi, korzystnie wpływa na pracę 
układu trawiennego, oddechowego i 
moczowego.

Dynia olbrzymia. Nasiona dyni zawiera-
ją fitosterole, które regulują gospodar-
kę hormonalną organizmu mężczyzny 
dzięki pozytywnemu oddziaływaniu 
na syntezę, transport i metabolizm te-
stosteronu. 

Palma karłowata. Owoce palmy karło-
watej zawierają witaminy i substancje 
mineralne, które nie tylko posiadają 
działanie ogólno wzmacniające na or-
ganizm mężczyzny, ale również regulują 
funkcje gruczołu krokowego. Fitostero-
le zawarte w owocach palmy tonizują 
układ rozrodczy, zwiększają popęd 
seksualny, poprawiają 
ukrwienie narządów 
miednicy małej.

Kompleks wita-
min i minerałów, 
zawierający beta 
karoten, wita-
minę E i cynk 
wzmacniają od-
porność i zwiększają 
właściwości adaptacyjne 
organizmu.

Tylko najlepsze… Tylko z Europy…

• Na łagodny przerost 
gruczołu krokowego cierpi 
co dziesiąty mężczyzna 
w wieku 40 lat, 40-50% 
mężczyzn w wieku 50-60 lat 
i 90% mężczyzn po 80 roku 
życia.

MĘŻCZYZNA: KONFLIKT FORMY I 
TREŚCI
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WSPARCIE ORGANIZMU
NA RÓŻNYCH ETAPACH ŻYCIA CZŁOWIEKA,

Z DIRECT HIT- JEST TO MOŻLIWE!


