STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ: Piękno jako
uświadomiona konieczność
BAD BEAUTY został opracowany przez
Firmę Vision.
Najwyższa jakość naturalnych składników,
produkcja zgodna z wymogami standardu GMP, zastosowanie unikalnej technologii kriorozdrabniania w celu zachowania aktywności biologicznej składników
roślinnych – dzięki temu produkt zyskał
najwyższe uznanie.

Badania kliniczne przeprowadzone w
Instytucie Żywienia Rosyjskiej Akademii
Nauk Medycznych oraz wieloletnie doświadczenie stosowania preparatu przez
licznych konsumentów na całym świecie
są potwierdzeniem najwyższej jakości, skuteczności i bezpieczeństwa preparatu.

Tylko najlepsze… Tylko z Europy…

PIĘKNO JAKO UŚWIADOMIONA
KONIECZNOŚĆ

BEAUTY

Zalecany zjako środek na poprawę
stanu skóry, włosów i paznokci.
Korzystnie wpływa na aktywizację
procesów przemiany.
Zapobiega pojawieniu się
przedwczesnych oznak starzenia się.
Zwiększa odporność.

Twój niezależny konsultant Vision
Imię i nazwisko:

Telefon:
E-mail:
Kod konsultanta:

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

Bądź zdrów razem z Vision!

BIOLOGICZNIE AKTYWNE
DODATKI DO ŻYWNOŚCI Z SERII

direct hit

Tylko najlepsze… Tylko z Europy…

ZWIERCIADŁO PROBLEMÓW
WEWNĘTRZNYCH
Każda kobieta w chwili narodzenia
otrzymuje to, co później będzie decydowało o jej urodzie i atrakcyjności –
skóra, paznokcie i włosy. Najczęściej
pielęgnacja tych hojnych darów natury ma charakter, delikatnie mówiąc,
epizodyczny. Codziennie wolimy raczej poświęcać uwagę tylko kosmetykom. Ale skóra, włosy i
paznokcie są najważniejszymi organami, które oprócz
estetycznej pełnią jeszcze wiele
innych ważnych
funkcji. Jako zewnętrzna powłoka naszego ciała, są one bardziej niż
inne organy narażone na
szkodliwe oddziaływanie zewnętrznych
i wewnętrznych czynników środowiskowych, dlatego też wymagają szczególnej troski, jak również intensywnej
i wielostopniowej ochrony. Dwa metry kwadratowe skóry są zwierciadłem
procesów zachodzących wewnątrz organizmu.
Co postarza i niszczy skórę, jakie czynniki zakłócają jej prawidłowe funkcjonowanie i regenerację? Słońce, solarium,
mróz, promieniowanie, wolne rodniki,
alkohol, papierosy, stres, niepełnowartościowa żywność, kosmetyki dekoracyj-

ne, tanie kremy przeciwzmarszczkowe,
zaburzenia hormonalne i dysharmonia
seksualna, choroby układu trawiennego,
sercowo-naczyniowego, krwiotwórczego oraz centralnego układu nerwowego, choroby wątroby i dróg żółciowych,
dysbakterioza, reakcje alergiczne, osłabiona odporność, nadmiar substancji

• Włosy i paznokcie są
rogową warstwą skóry.
Tylko na podstawie
zewnętrznego
wyglądu skóry można
zdiagnozować około 10-15
chorób.
chemicznych w środowisku, niedobór
witamin, minerałów i polinienasyconych kwasów tłuszczowych. Lista jest
imponująca, ale nie wyczerpuje wszystkich czynników. Czy ktoś może być pewien, że nie zetknie się z tego rodzaju
problemami? Wątpliwe. Tym bardziej,
że oprócz czynników środowiskowych
uroda ma jeszcze jednego bezlitosnego wroga – jest nim czas.
Dzięki przemyślanej pielęgnacji urody każda kobieta może w pewnym stopniu wpłynąć nawet na tak bardzo nieuchwytną materię i spowolnić procesy
naturalnego starzenia się.

WSPARCIE ORGANIZMU
NA RÓŻNYCH ETAPACH ŻYCIA CZŁOWIEKA,
Z DIRECT HIT- JEST TO MOŻLIWE!
Olej z wątroby dorsza – bogate źródło
polinienasyconych kwasów tłuszczowych,
których najcenniejszą właściwością jest
ochrona błon komórkowych i zwiększenie
ich elastyczności. Olej z wątroby dorsza
obniża poziom cholesterolu we krwi.
Olej z ogórecznika lekarskiego jest bogatym źródłem polinienasyconych kwasów
tłuszczowych, olejków eterycznych, substancji garbnikowych i witamin. Poprawia
przemianę materii.
Olej z kiełków pszenicy zawiera polinienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy Е, В1,
В2, В6, РР, А, K i H, makro i mikropierwiastki:
wapń, potas, magnez, selen, cynk, żelazo,
fosfor (łącznie ponad 20). Poprawia utylizację tlenu przez tkanki organizmu, działa
tonizująco, zwiększa odporność, reguluje
przemianę materii i korzystnie wpływa na
stan skóry i włosów.
Wyciąg z wytłoków winogron – najsilniejszy antyutleniacz, poprawia mikrocyrkulację.
Żółty wosk pszczeli zawiera ponad 300
aktywnych składników. Pod względem
składu jest zbliżony do substancji zawierających się w tłuszczu skórnym. Tworzy
na skórze mikroskopijną błonę ochronną,
która zapobiega utracie wody.
Ceramidy odbudowują zniszczone komórki
skóry i włosów, poprawiają elastyczność
naskórka i wzmacniają powierzchniową
warstwę włosów, sprawiając, że stają się
mocniejsze i grubsze.
BIOLOGICZNIE AKTYWNE
DODATKI DO ŻYWNOŚCI Z SERII

Lecytyna soi – jeden z najważniejszych
tłuszczowych składników błony komórkowej. Normalizuje przemianę białkową
i tłuszczową, przywraca odpornościowe
funkcje limfocytów i makrofagów.
Beta-karoten przekształca się w organizmie w witaminę A i jest niezbędnym
czynnikiem wzrostu, rozwoju i różnicowania tkanki nabłonkowej. Beta-karoten
korzystnie wpływa na
regenerację ko mórek naskórka, zapobiega
rogowaceniu
powłoki skórnej (keratoza),
reguluje funkcjonowanie
dzielących się
komórek cebulek
włosów i paznokci.
Metionina – aminokwas znajdujący się
w składzie preparatu jest niezbędny do
syntezy karotenu, ponadto normalizuje
stan naskórka i powłoki skórnej.
Witamina E – silny antyutleniacz, zwiększający jędrność i elastyczność skóry.
Witamina H (biotyna) reguluje pracę
gruczołów łojowych, przywraca zdrowy
koloryt skóry, połysk włosów i twardość
paznokci.

direct hit

