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OCHRONA 
NA POZIOMIE 

KOMÓRKOWYM

SMUKŁA SYLWETKA I 
ZDROWIE

ZDROWIE UKŁADU 
MOCZOWEGO I PŁCIOWEGO

SPOKÓJ I ODPRĘŻENIE ROZWÓJ I ENERGIA

DETOKSYKACJA ŹRÓDŁO ENERGII SERCE I MÓZG
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Zalety nowych produktów  Project V 

Skutecznie:
ekskluzywne formuły;
technologia kriomielenia;
wykorzystanie łatwo przyswajalnych składników;
wyciągi o wysokiej skuteczności oraz zwiększonej biodostępności.

Łatwo:
wygodne do połykania niewielkie kapsułki;
innowacyjne płaskie opakowanie;
poręczne.

Naturalnie:
odpowiednie dla wegetarian;
kapsułki roślinne;
surowiec pochodzenia francuskiego.



ZWIĘKSZONE SPEKTRUM
BEZPIECZEŃSTWA

NIE ZAWIERAJĄ:

stearynianów;

oleju parafinowego;

konserwantów;

cukru;

żelatyny.



INNOWACYJNE OPAKOWANIE THERMAL FILM

EXTRA 
PROTECTION

SOFT TOUCH
STICKER

FRONT

GLOSSY PACKAGING



CERTYFIKACJA

ROSJA

WIETNAM
INDIE

KAZACHSTAN

UZBEKISTAN
ARMENIA

UKRAINA

BIAŁORUŚ

AUSTRIA



Trading Point Groupe
Elite Pharm

GERARD STRAUCH
Prezes i założyciel
Były kierownik Działu
Eksportu Arkopharma

„Produkujemy najlepsze wyroby 
wysokiej jakości”
„Najlepszy sposób, by zadbać o siebie
to wsłuchiwać sie w swój organizm.”



Trading Point Groupe
Elite Pharm
NAJLEPSZE Z NATURY

Siedziba główna:
Strasburg, Francja
Rok założenia 1996.



Trading Point Groupe
Elite Pharm
NAJLEPSZE Z NATURY

23 LATA NA RYNKU

19 RODZAJÓW WYPUSZCZANYCH 
PRODUKTÓW

3 ZAKŁADY PRODUKCYJNE



Trading Point Groupe
Elite Pharm
MOCE PRUDUKCYJNE:

Średni wolumen produkcji:
• 500 milionów kapsułek 
• 200 milionów tabletek   – Wchodzi do 
dziesiątki liderów rynku francuskiego w danym 
sektorze produkcyjnym
• ponad 100 milionów ampułek szklanych
• ponad 5 milionów buteleczek  

(od 50 do 500 milionów - plastik i szkło)



KONTROLA JAKOŚCI NA WYSOKIM POZIOMIE



INNOWACJE PROJECT V

KRIOMIELENIE

SUBSTANCJE O WYSOKIEJ AKTYWNOŚCI

ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃSTWO

+

+



WYCIĄGI O WYSOKIEJ AKTYWNOŚCI

- JAKOŚĆ FARMACEUTYCZNA

- ZWIĘKSZONA BIODOSTĘPNOŚĆ

- KRAJ POCHODZENIA: FRANCJA



A, 30 KAPSUŁEK
OCHRONA NA POZIOMIE KOMÓRKOWYM

Produkt A to unikalny kompleks z zestawem 
najbardziej skutecznych przeciwutleniaczy, 
który chroni komórki twojego organizmu przed 
niszczącym działaniem wolnych rodników.

Składniki: witamina С, wyciąg z pestek winogron 
(VITIS VINIFERA), naturalny beta-karoten, witamina 
Е, siarczan cynku, drożdże selenowe, wyciąg z liści 
ginkgo biloba (GiNKGO ВILOBA).



PORÓWNANIE A Z ANTIOX+
1 KAPSUŁKA ZAWIERA

Antiox+

Witamina E (6,5 mg)

Tlenek cynku (Cynk 15 mg)

Pestki winogron
w proszku (150 mg)

Ginkgo biloba w proszku
(26,52 mg)

Otoczka kapsułki:
żelatyna

Witamina E (12 mg)

Siarczan cynku (Cynk 15 mg)

Wyciąg z pestek
winogron (80 mg)

Wyciąg z ginkgo biloba (10 mg)

Otoczka kapsułki:
hydroksypropylometyloceluloza

Dwukrotne zwiększenie zawartości

Lepiej przyswajalna forma cynku

Wyciąg jest o 26 razy skuteczniejszy, 
niż 150 mg pestek winogron w proszku 
(80 mg wyciągu = 2080 mg proszku)

Wyciąg jest o 20 razy skuteczniejszy, 
niż 26,52 mg ginkgo biloba w proszku 
(10 mg wyciągu = 500 mg proszku)

Otoczkę kapsułki pochodzenia zwierzęcego 
zastąpiono otoczką pochodzenia roślinnego

ZmianyA NEW 



D, 60 KAPSUŁEK
DETOKSYKACJA

Produkt naturalny o wysokiej skuteczności, 
którego zadaniem jest oczyszczenie organizmu na 
poziomie komórkowym.
Produkt D wzmacnia odporność komórek, 
przyspiesza wyprowadzenie substancji 
szkodliwych oraz zbędnych substancji przemiany 
materii z organizmu, odbudowuje funkcje 
ochronne układów oraz organów.

Skład: kora vilcacory w proszku (UNCARIA 
TOMENTOSA), wyciąg z kory vilcacory (UNCARIA 
TOMENTOSA), korzeń imbiru (ZINGIBER 
OFFICINALIS).



PORÓWNANIE D Z DETOX+
1 KAPSUŁKA ZAWIERA

Detox+

Korzeń vilcacory w proszku 
(379,75 mg)

Korzeń vilcacory w proszku 
(150 mg) + Wyciąg z kory
vilcacory (50 mg)

Korzeń imbiru w proszku 
(50 mg)

brak

Otoczka kapsułki: 
hydroksypropylometyloceluloza

Olej parafinowy

Otoczka kapsułki:
żelatyna

Zwiększona skuteczność vilcacory o 30% dzięki 
dodaniu wyciągu

Nowy składnik, który wzmacnia działanie 
detoksykacyjne formuły

Ze składu zabrano olej parafinowy

Otoczkę kapsułki pochodzenia zwierzęcego 
zastąpiono otoczką pochodzenia roślinnego

ZmianyD NEW 



KORZEŃ IMBIRU

Właściwości:

 • Naturalny środek detoksykacyjny;
 • Dodaje energii i usprawnia 

metabolizm w organizmie;
 • Wzmacnia organizm i wpływa tonizująco;
 • Dobroczynnie wpływa na trawienie.

Korzeń imbiru zawiera:

 • Olejki eteryczne;
 • Witaminę А, С, B1, B2, ВЗ 

(kwas nikotynowy);
 • Aminokwasy egzogenne.



CH, 60 KAPSUŁEK
ŹRÓDŁO ENERGII

Wieloskładnikowy produkt energetyczny CH 
skutecznie walczy ze zmęczeniem i szybką utratą 
energii.
Stymuluje procesy energetyczne na poziomie 
komórkowym, zawiera specjalnie dobrane składniki, 
które dodają energii każdej komórce organizmu.

Skład: spirulina w proszku (SPIRULINA PLATENSIS), 
nasiona guarany w proszku (PAULILINIA CUPANA), 
witamina C, wyciąg z korzenia eleuterokoka 
kolczastego (ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS), 
nasiona koli błyszczącej w proszku (COLA NITIDA), 
pikolinian chromu.



PORÓWNANIE CH Z CHROMEVITAL+
1 KAPSUŁKA ZAWIERA

Chromevital+

DROŻDŻE CHROMOWE 
(50 µg Chromu)

Witamina C (33 mg)

Pikolinian chromu 
(100 µg Chromu)

Witamina C (42 mg)

Wyciąg z korzenia
eleuterokoka (50 mg)

Otoczka kapsułki: 
hydroksypropylometyloceluloza

Korzeń eleuterokoka
w proszku (175 mg)

Otoczka kapsułki:
żelatyna

Lepiej przyswajalna postać chromu, dwukrotnie 
większa zawartość

Zwiększenie zawartości o 27%

Wyciąg jest o 50% bardziej skuteczny, niż 175 mg 
korzenia eleuterokoka w proszku 
(50 mg wyciągu = 400 mg proszku)

Otoczkę kapsułki pochodzenia zwierzęcego 
zastąpiono otoczką pochodzenia roślinnego

ZmianyCH NEW 



SV, 60 KAPSUŁEK
SMUKŁA SYLWETKA I ZDROWIE

Produkt SV przywraca prawidłowy metabolizm, 
likwidując w ten sposób główną przyczynę 
nadwagi.
Dzięki idealnie zbilansowanej formule pozwala 
na zaktywizowanie metabolizmu do poziomu, 
który gwarantuje intensywne spalanie tłuszczy 
zamieniając je w energię.

Skład: wyciąg z garcinii Kambodży,
morszczyn pęcherzykowaty w proszku (FUCUS 
VESICULOSUS), witamina C, wyciąg z liści
zielonej herbaty (CAMELLIA SINENSIS), pikolinian
chromu.



PORÓWNANIE SV Z SVELTFORM+
1 KAPSUŁKA ZAWIERA

Sveltform+

Wyciąg z garcinii
Kambodży (200 mg)

Witamina C (32 mg)

Wyciąg ze skórki owoców 
garcinii Kambodży (150 mg)

Witamina C (42 mg)

Wyciąg z zielonej herbaty  
(ЗO mg)

Otoczka kapsułki: 
hydroksypropylometyloceluloza

Zielona herbata w proszku  
(70 mg)

Otoczka kapsułki:
żelatyna

Wyciąg z owoców garcinii Kambodży jest wzbogacony 
o wyciąg ze skórki owoców, bogaty  w kwas 
hydroksycytrynowy

 Zwiększenie zawartości o 31%

Wyciąg jest skuteczniejszy o 3,5 raza,  
niż 70 mg zielonej herbaty w proszku  
(30 mg wyciągu = 240 mg proszku)

Otoczkę kapsułki pochodzenia zwierzęcego 
zastąpiono otoczką pochodzenia roślinnego

ZmianySV NEW 



N, 60 KAPSUŁEK
ZDROWIE UKŁADU MOCZOWEGO I PŁCIOWEGO

Produkt N jest silnym środkiem bakteriobójczym na bazie 
naturalnych składników organicznych, który ma działanie 
przeciwbakteryjne oraz moczopędne. Skutecznie walczy 
z różnymi procesami zakaźnymi w układzie moczowym i 
płciowym, przywraca jego prawidłowe funkcjonowanie.

Skład: dzięgiel litwor w proszku (Angelica archangelica), 
pidolan żelazawy, wyciąg z szypułek wiśni (Prunus cerasus), 
liście mącznicy lekarskiej w proszku (Arctostaphylos uva-
ursi), wyciąg z liści oczaru wirginijskiego (Hamamelis 
Virginia), witaminy: B3, B5, D3, B6, B1, В2, В9, B12, biotyna.



PORÓWNANIE N Z NUTRIMAX+
1 KAPSUŁKA ZAWIERA

Nutrimax+
Liście oczaru wirginijskiego w 
proszku (31 mg)

Glukonian żelazawy (6 mg)

Wyciąg z liści oczaru 
wirginijskiego (30 mg)

Pidolan żelazawy (7 mg)

Wyciąg z szypułek wiśni
(35 mg)

Otoczka kapsułki: 
hydroksypropylometyloceluloza

Korzeń dzięgielu litworu w proszku (50 mg)
Liście mącznicy lekarskiej w proszku (35 mg)
Witamina D3 (10 µg)
Witamina B1(2 mg) 
Witamina В12 (2,5 µg) 
Witamina B2 (2 mg) 
Witamina B6 (2,5 g)
Kwas foliowy (200 µg)

Otoczka kapsułki:
żelatyna

Korzeń dzięgielu litworu w proszku (31 mg)
Liście mącznicy lekarskiej w proszku (31 mg)
Witamina D3  (4,5 µg)
Witamina B1  (1,1 mg)
Witamina B12 (0,97 µg)
Witamina B2 (1,6 mg)
Witamina B6 (1,6 mg)
Kwas foliowy (180 µg)

Wyciąg jest dziesięciokrotnie bardziej skuteczny, niż 31 mg liści 
oczaru wirginijskiego w proszku (30 mg wyciągu = 300 mg proszku)

Zwiększenie zawartości o 16%, bardziej przyswajalna
formuła

Formuła jest wzmocniona o wyciąg z szypułek wiśni, 
35 mg wyciągu ma skuteczność 350 mg proszku

Otoczkę kapsułki pochodzenia zwierzęcego 
zastąpiono otoczką pochodzenia roślinnego

Zwiększenie zawartości o 61% 
Zwiększenie zawartości o 13%
Dwukrotne zwiększenie zawartości 
Zwiększenie zawartości o 81% 
Zwiększenie zawartości o 2,5 raza
Zwiększenie zawartości o 25% 
Zwiększenie zawartości o 56% 
Zwiększenie zawartości o 11%

ZmianyN NEW 



SZYPUŁKI WIŚNI

Właściwości:
 • Sprzyjają rozdrobnieniu kamieni i prawie

bezboleśnie wyprowadza je z organizmu;
 • Mają działanie moczopędne i zmniejsza

obrzęki;
 • Wspierają pracę układu moczowego i 

płciowego;
 • Oczyszczają z toksyn i zbędnych produktów 

przemiany materii.

Szypułki wiśni zawierają:
 • Substancje mineralne - fosfor, cynk, potas, 

magnez, miedź, chrom, sód, wapno, żelazo;
 • kwasy organiczne;
 • witaminy - В, РР, А, Е, С.



P, 60 KAPSUŁEK
SPOKÓJ I ODPRĘŻENIE

Produkt P to mocny kompleks antystresowy, 
który skutecznie chroni nasz organizm przed 
niszczącymi skutkami przeciążenia emocjonalnego 
oraz fizycznego.

Skład: kwiaty lawendy w proszku (Lavandula 
angustifolia), wyciąg z liści melisy (Melissa 
officinalis), wyciąg z korzenia waleriany (Valeriana 
officinalis), witaminy: B3, B5, B6, B2, B1, B12, B9, 
biotyna.



PORÓWNANIE P Z PAX+ FORTE
1 KAPSUŁKA ZAWIERA

Pax+ Forte
Liście melisy lekarskiej
w proszku (50,63 mg)

Wyciąg z liści melisy
lekarskiej (25 mg)

Otoczka kapsułki:
hydroksypropylometyloceluloza

Otoczka kapsułki:
żelatyna

Wyciąg jest pięciokrotnie bardziej skuteczny, niż 50 mg melisy
lekarskiej w proszku (25 mg wyciągu = 250 mg proszku)

Otoczkę kapsułki pochodzenia zwierzęcego
zastąpiono otoczką pochodzenia roślinnego

ZmianyP NEW 

Kwiaty lawendy lekarskiej
w proszku (50,63 mg)

Korzeń waleriany w proszku 
(50,63)

Kwiaty lawendy lekarskiej
(100 mg)

Wyciąg z korzenia waleriany
(25 mg)

Dwukrotne zwiększenie zawartości

Wyciąg jest dwukrotnie skuteczniejszy, niż 50 mg korzenia 
waleriany w proszku (25 mg wyciągu = 300 mg proszku)

Witamina B5 (6 mg) Witamina B5 (9 mg) Zwiększenie zawartości o 50%

Olej parafinowy Ze składu zabrano olej parafinowy



M, 60 KAPSUŁEK
SERCE I MÓZG

Produkt M to zestaw unikalnych frakcji 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 
niezbędnych do prawidłowej pracy wszystkich 
organów i układów organizmu, przede wszystkim 
serca, naczyń, mózgu i skóry. Wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe mają unikalną zdolność do 
poprawiania struktury komórek i dbają o ich 
nienaruszalność.

Skład: tran (z sardeli, sardynki,
makreli).



PORÓWNANIE M Z MEGA
1 KAPSUŁKA ZAWIERA

Mega

Omega-3 (250 mg) Omega-3 (500 mg) Dwukrotne zwiększenie zawartości

ZmianyM NEW 

Źródło omega-3 - łosoś Źródło omega-3 – sardynki, 
sardela, makrela

Źródła M są bogatsze w wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe



JN, 60 TABLETEK DO ŻUCIA
ROZWÓJ I ENERGIA

Produkt JN dostarcza organizmowi dziecka 
wszystkie niezbędne witaminy, makro- i 
mikroelementy, aby zapewnić jego prawidłowy 
rozwój. Zapewnia harmonijny rozwój wszystkich 
funkcji fizycznych, intelektualnych i psychicznych
organizmu w okresie aktywnego wzrostu.

Skład: magnez, chrom, żelazo, wyciąg z owoców 
pomarańczy gorzkiej (Citrus aurantium), naturalny 
beta-karoten, cynk, miedź, mangan, witaminy: B6, 
D3, B1, B2, B12, B9, E, B3, С.



PORÓWNANIE JN Z JUNIOR NEO+
1 TABLETKA DO ŻUCIA ZAWIERA

Junior Neo+

Wyciąg ze skórki cytryny
(20 mg)

Wyciąg z owoców pomarańczy 
gorzkiej (20 mg)

Wyciąg z cytryny został zastąpiony bardziej skutecznym 
wyciągiem z owoców pomarańczy gorzkiej

ZmianyJN NEW 

Beta-karoten (0,75 mg) 
Witamina D3 (0,75 µg) 
Witamina С (15 mg) 
Witamina B6 (0,3 mg) 
Witamina B1 (0,25 mg) 
Witamina B2 (0,3 mg) 
Witamina В12 (0,25 µg)
kwas foliowy (50 µg)
Cynk (1,15 mg)
Mangan (0,3 mg)
Żelazo (1,5 mg)

Naturalny beta-karoten (1 mg)
Witamina D3 (4,5 µg) 
Witamina С (20,83 mg) 
Witamina B6 (0,4 mg) 
Witamina B1 (0,35 mg) 
Witamina B2 (0,4 mg) 
Witamina В12 (0,5 µg)
Kwas foliowy (90 µg)
Cynk (1,5 mg)
Mangan (0,4 mg)
Żelazo (4,5 mg)

Zwiększenie zawartości o 33% 
Sześciokrotne zwiększenie zawartości
Zwiększenie zawartości o 38%
Zwiększenie zawartości o 33% 
Zwiększenie zawartości o 40%
Zwiększenie zawartości o 33% 
Dwukrotne zwiększenie zawartości 
Zwiększenie zawartości o 80% 
Zwiększenie zawartości o 30%
Zwiększenie zawartości o 33% 
Trzykrotne zwiększenie zawartości



OWOCE POMARAŃCZY GORZKIEJ

Właściwości:

 • Silny przeciwutleniacz;
 • Posiadają działanie przeciwbakteryjne oraz

przeciwzapalne;
 • Wzmacniają odporność;
 • Chronią przed przeziębieniem;
 • Dobroczynnie wpływają na pracę mózgu.

Owoce pomarańczy zawierają:

 • Olejki eteryczne;
 • Kwasy organiczne;
 • Glikozydy.



Najlepsze z  Project V

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA
OPRACOWANIA PRODUKTU;

 UNIKATOWA TECHNOLOGIA EKSTRAKCJI
SUBSTANCJI AKTYWNYCH;

EFEKT SYNERGETYCZNY IDEALNIE
ZBILANSOWANYCH SKŁADNIKÓW.



Najlepsze z Project V
ZWIĘKSZONA

BIODOSTĘPNOŚĆ

MAŁY 
ROZMIAR

OTOCZKA
ROŚLINNA

WYCIĄGI O WYSOKIEJ 
PRZYSWAJALNOŚCI

INNOWACYJNE 
FORMUŁY


