
BAD HIPER został opracowany przez Fir-
mę Vision. 

Najwyższa jakość naturalnych składników, 
produkcja zgodna z wymogami standardu 
GMP, zastosowanie unikalnej technologii 
kriorozdrabniania w celu zachowania ak-
tywności biologicznej składników roślin-
nych – dzięki temu produkt zyskał najwyż-
sze 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 potwier-
dzeniem najwyższej jakości, skuteczności 
i bezpieczeństwa preparatu.

W 2001 roku BAD HIPER znalazł się w skła-
dzie racji żywieniowej dowódcy statku ko-
smicznego „Sojuz TM-33” podczas jego po-
bytu na międzynarodowej stacji kosmicznej. 
Jakość i skuteczność BAD-u HIPER zostały 
potwierdzone przez ekspertów Rosyjskie-
go Komitetu Olimpijskiego.

KRÓLEWSKIE 
OPANOWANIE

 Zwiększa zdolność do pracy.
 Posiada działanie antystresowe.
 Poprawia stan stawów.
 Reguluje proces detoksykacji.

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ: 
KRÓLEWSKIE OPANOWANIE
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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…



Apatia, spadek kondycji i nawet roz-
stroje nerwowe – zapewne każdy w ja-
kimś stopniu zetknął się z tymi proble-
mami. Wszyscy doświadczyli uczucia 
przygnębienia, zagubienia czy złego 
samopoczucia, kiedy przestaje się cenić 
teraźniejszość i wierzyć w przyszłość.

Chcąc obrazowo przedstawić de-
presję, należałoby nary-

sować ogromnego i 
nienasyconego ro-

baka, który wy-
sysa z człowieka 
życiową energię, 
pozbawia go sił, 
zapału, zdrowia i 
poczucia harmo-

nii z otaczającym 
światem.
Osoby cierpiące na de-

presję są niezadowolone z życia, mają zły 
nastrój, są przepełnione pesymizmem, 
poczuciem beznadziei i rozczarowania. 
W ten sposób tworzy się zaklęty krąg 
zmęczenia, zniechęcenia, beznadziei i 
poczucia winy. Przygniatające objawy 
depresji uniemożliwiają skuteczną wal-
kę z tym stanem.

Najnowsze badania dowodzą, że 
przyczyną depresji jest zaburzenie 
procesów biochemicznych zachodzą-

cych w mózgu: zakłócenie działania 
neuroprzekaźników (serotonina, do-
pamina), które determinują nasze sa-
mopoczucie, jak również niedobór 
witamin z grupy B. Stres może mieć 
pochodzenie ekologiczne (pogoda, je-
dzenie, chemikalia, stosowanie leków). 
Symptomami depresji są: przygnę-
bienie, brak zainteresowania otacza-
jącym światem, znaczna utrata masy 

ciała lub jej zwiększenie bez określo-
nej przyczyny, wzmożony lub zmniej-
szony apetyt, bezsenność lub senność, 
poczucie lęku i apatii, niezdecydowa-
nie, trudności z koncentracją, obniżo-
na samoocena. 

Wzmianki o dziurawcu pojawiły się już 
w dziełach Hipokratesa, Dioskoridesa, 
Pliniusza i Awicenny. Podczas wykopa-
lisk prowadzonych w starosłowiańskim 
grodzisku Biskupin, datowanym na 2,5 
tysiąca lat, znaleziono 20 ziół, a wśród 
nich był również dziurawiec. 
Dziurawiec zawiera około 50 różnych 
składników. Wpływa na poziom se-
rotoniny w centralnym układzie ner-
wowym, dzięki czemu posiada dzia-
łanie antydepresyjne. Roślina posiada 
również właściwości antybakteryjne, 
przeciwgrzybicze, antywirusowe, prze-
ciwzapalne, rozkurczowe, ściągające i 
regenerujące. 

Głóg zawiera cały szereg substancji 
mineralnych, w tym: wapń, potas, ma-
gnez, żelazo, mangan, miedź, cynk, 
chrom, selen, jod i in.

Mierznica czarna posiada działanie 
sedatywne, uspokajające, przeciwwy-
miotne, ściągające, rozkurczowe, mo-
czopędne, przeciwzapalne.

Witaminy С, В1, В6, В12 posiadają wła-
ściwości wspomagają pracę układu 
nerwowego.

Magnez normalizuje 
stan układu ner-
wowego.

Tylko najlepsze… Tylko z Europy…

• Co roku na przewlekłą depresję 
zapada 100 milionów osób. 
Według danych Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO), 
do 2015 roku depresja 
znajdzie się na drugim miejscu 
wśród chorób powodujących 
niepełnosprawność. Obecnie 
na choroby psychiczne cierpi 
14% ludności.

WOJNA NERWÓW:
PRZEGRYWAJĄ WSZYSCY
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WSPARCIE ORGANIZMU
NA RÓŻNYCH ETAPACH ŻYCIA CZŁOWIEKA,

Z DIRECT HIT- JEST TO MOŻLIWE!


