
BAD BRAIN-O-FLEX 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 
Instytucie Żywienia Rosyjskiej Akademii 
Nauk Medycznych oraz wieloletnie do-
świadczenie stosowania preparatu przez 
licznych konsumentów na całym świecie 
są potwierdzeniem najwyższej jakości, 
skuteczności i bezpieczeństwa preparatu 
BRAIN-O-FLEX.

POSIŁEK DLA 
UMYSŁU

 Zwiększa potencjał intelektualny.
 Poprawia pamięć.
 Wspomaga koncentrację.

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ: 
POSIŁEK DLA UMYSŁU

BRAIN-O-FLEX

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 55889997

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

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

Tylko najlepsze… Tylko z Europy…

direct hit



Tempo życia jest coraz szybsze, 
zwiększa się ilość informacji, które 
człowiek powinien zapamiętać, a wy-
mogi dotyczące kreatywności w każ-
dej niemal sferze życia są coraz ostrzej-
sze. Otaczająca rzeczywistość naraża 
nas na ciągły stres, niezależnie od 
wieku i zawodu. Tryb naszego życia, 

chociaż wygodny, już 
dawno przestał być 

zdrowy dla ciała 
(brak aktywno-
ści fizycznej) i 
intelektu (nad-
miar informacji 
i emocji).  

N a d m i e r ny 
wysiłek intelek-

tualny i emocjonal-
ny negatywnie wpływa 

na funkcjonowanie centralnego ukła-
du nerwowego. Statystyka przypad-
ków „załamania psychicznego” jest 
zatrważająca. Zaburzenia psychiczne, 
nieadekwatne zachowania i reakcje, 
przestępstwa kryminalne, problemy 
rodzinne i zawodowe, brak satysfak-
cji seksualnej, depresje – są to konse-
kwencje konfliktu pomiędzy pragnie-
niami a możliwościami.

To, co jest najbardziej bezbronne, za-
wsze było wykorzystywane do jakichś 
interesownych celów. Cała współcze-

sna kultura, a przede wszystkim prze-
mysł reklamowy i rozrywkowy, walczy 
o miejsce w świadomości konsumen-

tów. Każda reklama i każdy film – to 
potężny cios informacyjny w świado-
mość człowieka. Jeśli więc chcesz za-
chować jasny umysł i dobrą pamięć w 
warunkach ciągłego i globalnego „ata-
ku psychicznego”, musisz nauczyć się 
zasad skutecznej ochrony. 

Wyciąg z reliktowego drzewa gink-
go biloba od dawna jest stosowany 
w tradycyjnej medycynie Dalekiego 
Wschodu i Południowo-Wschodniej 
Azji. Wyciąg z ginkgo biloba aktywi-
zuje krążenie peryferyjne, zwłaszcza 
kapilarne.

Lecytyna soi – to jeden z fosfolipidów, 
które są obecne w błonie wszystkich 
komórek organizmu. Obniża poziom 
cholesterolu we krwi i poprawia ela-
styczność naczyń krwionośnych. Lecy-
tyna soi jest bogata w polinienasycone 
kwasy tłuszczowe, które nie są synte-
zowane w organizmie, dlatego należą 
do substancji niezastępowalnych w 
codziennym pożywieniu.

Aktywne polinienasycone kwasy tłusz-
czowe omega-3 zostały włączone w 
skład preparatu, ponieważ normalizują 
przemianę cholesterolową.

Mlecz ryb jesiotrowych składa się z 
wysokowartościowych białek i tłuszczy, 
które posiadają wiele cennych właści-
wości, niezastąpionych dla prawidłowe-
go funkcjonowania intelektualnego.

Witamina Е (tokoferol) i beta-karo-
ten (prowitamina А) – powszechnie 
wykorzystywane w medycynie, które 
chronią komórki przed szkodliwych 
oddziaływaniem wolnych rodników 
tlenu. Beta-karoten jest niezbędny 
organizmowi do syntezy witaminy А, 
która odpowiada za rozwój komórek 
nabłonkowych i pra-
widłowe funkcjono-
wanie narządu 
wzroku.

Tylko najlepsze… Tylko z Europy…

• W ciągu ostatnich 30 lat ХХ 
wieku pojawiło się więcej 
informacji niż w ciągu 
ostatnich 5 000 lat.

• W jednym numerze codziennej 
gazety jest więcej informacji 
niż  średniostatystyczny 
mieszkaniec XVIII wieku 
uzyskiwał w ciągu całego 
swojego życia.

• Do 18 roku życia dziecko 
zobaczy na ekranie telewizora  
200 000 scen przemocy, w tym 
40 000 scen zabójstwa.

• W ciągu 65 lat życia przeciętny 
widz telewizyjny obejrzy 2 
miliony reklam.

ATAK PSYCHICZNY

BIOLOGICZNIE AKTYWNE
DODATKI DO ŻYWNOŚCI Z SERII

WSPARCIE ORGANIZMU
NA RÓŻNYCH ETAPACH ŻYCIA CZŁOWIEKA,

Z DIRECT HIT- JEST TO MOŻLIWE!

direct hit


