KATALOG PRODUKTÓW

W tym roku przygotowaliśmy dla naszych
użytkowników

opakowania

produktów

w

nowym, stylowym i nowoczesnym wzornictwie.
Niektóre produkty mogą jeszcze być dostępne w
dotychczasowym wzornictwie – do czasu aż zostanie
ono zastąpione nowym. Firma gwarantuje, że
absolutnie wszystkie produkty VISION od dwudziestu
lat zachowują najwyższe standardy jakości.

ANTYOKSYDANTY

dla młodzieży
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Suplementy dla

SPORTOWCÓW

WITAMINY

na każdy dzień
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Spis treści:
14 Classic Hit

CODZIENNA
OCHRONA

komórek

76 Bio-In
„Inteligentny” i
spersonalizowany
program probiotyczny

VISION – to Firma przyszłości

Urządzenia 114

32 Direct Hit
Pewny sposób na

WZMOCNIENIE
ZDROWIA

70 Junior Hit
Zdrowe produkty
zapewniające

UMYSŁOWY
I FIZYCZNY
ROZWÓJ dziecka
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Dbaj o stan

swojego zdrowia

82 Smart Food

VISION jednoczy ludzi o różnych zainteresowaniach wokół jednej głównej idei
– idei zdrowia i pomyślnego życia.

ZBILANSOWANA
i zdrowa żywność

Oferujemy bogaty asortyment wysokojakościowych, efektywnych i bezpiecznych produktów dla zachowania
urody, zdrowia i długowieczności.

92 Kosmetyki

Środek
przeciwstarzeniowy o
wysokiej skuteczności,

STWORZONY
PRZEZ NATURĘ

Celem VISION jest harmonijne dążenie
do zdrowia i sukcesu oraz poprawa
jakości życia poszczególnych ludzi i całego społeczeństwa.

112 Akcesoria

ZDROWY STYL ŻYCIA
współczesnych ludzi
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Wyjątkowy. Bezpieczny. Efektywny.
VISION oraz Laboratorium DEM4 w ścisłej współpracy opracowują nowe strategie mające na celu poprawę jakości usług i produktów na każdym poziomie. Każdego dnia zastanawiamy się nad nowymi rozwiązaniami, zapoznajemy się z nowymi technologiami i wdrażamy nowe metody pracy, aby poprawić jakość naszych produktów.

Składniki pochodzące
z ekologicznych regionów świata są wytwarzane przy zastosowaniu innowacyjnych
procesów wysokotechnologicznych
w najnowocześniejszych zakładach.

Jesteśmy dumni z tego, że nasze produkty – od lat cieszące się uznaniem konsumentów – są produkowane z
naturalnych składników najwyższej jakości oraz przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii. Składniki
o najwyższej aktywności biologicznej są pozyskiwane dla naszych produktów z najbardziej ekologicznych regionów świata. We wszystkich naszych zakładach produkcyjnych, niezależnie od kraju, w którym są zlokalizowane:

Rosja

Francja

Dania

Włochy

Niemcy

Najwyższa jakość – od surowca po produkt końcowy
Nowoczesne zakłady produkcyjne, spełniające najbardziej restrykcyjne normy
Pełna kontrola na każdym etapie – od badań po dostawę produktów
Zasady i filozofia, dzięki którym jesteśmy liderem rynku już od 20 lat
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Jak powstają produkty VISION?

Nasze laboratorium
DEM4 wspólnie z
uniwersytetami i
ośrodkami naukowymi
świata opracowuje
formuły produktów dla
zdrowia i urody oraz
produkuje preparaty
do pielęgnacji
ciała i zapewnienia
długowieczności.

Obecnie VISION – to ponad 80 produktów
dla zdrowia, urody i młodości, przeznaczonych dla dzieci, kobiet,
mężczyzn i sportowców.

Skuteczność potwierdzona przez 140 000 zadowolonych klientów.

Produkty, zorientowane na użytkownika, można nabywać
w najwygodniejszy dla Ciebie sposób.
Po przeprowadzeniu badań klinicznych
pierwszych produktów – sprawdzenia
skuteczności, kontroli jakości i bezpieczeństwa
– rozpoczyna się proces produkcji. Preparaty są
produkowane przez nowoczesne laboratoria w
Europie i Rosji ekskluzywnie dla VISION.
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Certyfikacja produktów end-to-end. W ramach
tego procesu niezależni eksperci oceniają jakość
każdego produktu pod kątem zgodności z międzynarodowymi standardami.

visionshop.me
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Junior Neo+
Junior Be Strong
Junior Be Smart
Junior Be Healthy

ROZWÓJ
DZIECKA

Dostarczanie dzieciom
substancji
odżywczych w procesie ich
fizycznego rozwoju
ma niezwykle ważny
wpływ nie tylko na
wzmocnienie i podtrzymanie ich zdrowia,
ale również zapewnienie im prawidłowego
rozwoju fizycznego i
umysłowego. Te bezpieczne i jakościowe
produkty mają na celu
wspomaganie zdolności intelektualnych
dziecka, poprawę pracy mózgu, podtrzymanie zdrowego układu
odpornościowego i
zapewnienie ochrony
przed infekcjami sezonowymi.
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Idealna ochrona przed
wolnymi rodnikami,
która pozwala spowolnić procesy starzenia
się i zapobiec negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie. Potężne przeciwutleniacze
uaktywniają wszystkie
poziomy
systemu
ochrony organizmu,
odmładzają całe ciało i skórę, jak również
pomagają zachować
fizyczną aktywność
oraz wyglądać i czuć
się młodziej.

PROGRAM
PRZECIWSTARZENIOWY

LiveLon’+
Antiox+
Granatin Q10
D4X Get Young

Mega
Synbiotics
Immune care
DiReset
Lifepac Senior
Beesk
PenActiv

WZMOCNIENIE
ORGANIZMU

Podstawowe substancje odżywcze wzmacniają układ odpornościowy i odżywiają
każdą komórkę organizmu, wydłużając w
ten sposób jej trwałość. Poprawa ogólnego samopoczucia,
wzmocnienie układu
odpornościowego
i profilaktyka wielu
chorób, zwiększenie
zasobów sił witalnych i
poprawa nastroju.

Układ nerwowy ma
silne ogólne oddziaływanie na naszą
sprawność fizyczną i
umysłową. Te produkty
obniżają ryzyko rozwoju depresji, stymulują
wydajność pracy i poprawiają zdolność społecznej adaptacji. Zapobiegają melancholii,
uczuciu
niepokoju,
przygnębieniu i apatii,
poprawiają jakość snu.
W przeciwieństwie do
preparatów syntetycznych produkty te nie
mają żadnych skutków
ubocznych.

UKŁAD
NERWOWY

Pax+ f
Mistik
Hiper
Revien
Passilat
Bionapój MIND
Brain-o-flex

Chromvital+
Safe-to-see forte
D4X Get Active
Bionapój LIFE

ENERGIA, SIŁY
WITALNE

Dostarczają naszemu
organizmowi wszystkich
niezbędnych
składników, takich jak
aminokwasy, witaminy
i minerały. Pomagają
zachować energię od
wczesnego rana do
późnego
wieczora.
Poprawiają odporność
organizmu na niekorzystne czynniki środowiska zewnętrznego i
wspomagają walkę z
przewlekłym zmęczeniem.

Naturalna pomoc, która poprawia trawienie,
przyspiesza przemianę
materii i pozwala zrzucić zbędne kilogramy,
nie szkodząc przy tym
zdrowiu. Zdrowy układ
trawienny nie tylko
pomaga
zapobiec
rozwojowi chorób, ale
ma również ogromny
wpływ na nasz stan
psychiczny i fizyczny,
utrzymuje równowagę mikroflory i ułatwia
usuwanie z organizmu
produktów reakcji biochemicznych.

TRAWIENIE,
METABOLIZM

Activico
Cobiotico
Digestico
Synbiotics
Nutrition care
Sveltform+

Detox+
Cheviton
Beauty
żel Millenium Neo
Vision Skincare
Chocolight Charm

URODA,
SKÓRA

Wspaniała pielęgnacja
skóry, włosów i paznokci, która pomaga
spowolnić proces starzenia się, złagodzić
stany zapalne skóry
i poprawić koloryt
twarzy. Te suplementy
diety i preparaty kosmetyczne są przeznaczone do zwalczania
przyczyn i skutków
zmian związanych ze
starzeniem się skóry
oraz utrzymania doskonałego wyglądu
zewnętrznego.

Mężczyźni mają odmienne potrzeby żywieniowe, które zmieniają się na różnych
etapach życia. Suplementy diety o ukierunkowanym działaniu są
wyjątkowo skuteczne
w zaspokajaniu tych
potrzeb, a w połączeniu ze zdrowym trybem życia pomogą
zachować dobry stan
zdrowia.

ZDROWIE
MĘŻCZYZNY

Artum
Ursul
Stalon Neo
Lamin

Nutrimax+
Cupers Neo
D i Guard nano
D4X Get Detox
Bionapój PURE

OCZYSZCZANIE
ORGANIZMU

Oczyszczają organizm
na poziomie komórkowym, usuwają z
organizmu produkty
przemiany materii i
toksyny oraz poprawiają aktywność komórek. Podtrzymanie
zdrowia wątroby i
przywrócenie jej funkcji, a jednocześnie
uruchomienie mechanizmu samooczyszczania się organizmu
w przypadku rekonwalescencji oraz przy
zatruciu pokarmowym
czy nadużywaniu alkoholu.

Wyjątkowo
ważne
dla wzmocnienia i zachowania zdrowego
układu sercowo-naczyniowego. Pomaga
obniżyć ryzyko chorób układu krążenia,
jak również zapobiec
niektórym chorobom
serca, jeśli została już
postawiona diagnoza.
Skutecznie optymalizuje pracę serca i
pozwala zachować dobrą formę. Zapewnia
kompleksowe oddziaływanie na układ żylny
oraz usuwa wszystkie
przyczyny i objawy
niewydolności żylnej.

ZDROWE
SERCE,
KRĄŻENIE

CardioDrive
VenoStrong
Chocolight Love

Synbiotics
Woman care
Medisoya+
Artemida+

TROSKA O
KOBIETĘ

Kobiety
potrzebują
szczególnych
substancji odżywczych
dla
podtrzymania
optymalnego stanu
zdrowia.
Wszystkie
niezbędne substancje
znajdują się w specjalnej linii produktów,
która zapewnia maksymalne wsparcie dla
kobiet. Nie pozwól,
aby problemy zdrowotne przeszkodziły Ci
cieszyć się życiem. Weź
życie w swoje ręce.

Niezastąpione preparaty dla unieruchomionych, chrzęszczących
i bolących stawów.
Ochrona przed uszkodzeniem stawów, stymulowanie naturalnej
regeneracji
tkanki
chrzęstnej i profilaktyka osteoporozy. Preparaty te poprawiają
strukturę tkanki kostnej, zwiększają gęstość
mineralną, zapobiegają
wypłukiwaniu
wapnia z kości i przyspieszają zrastanie się
gości po złamaniach.

STAWY,
UKŁAD
KOSTNY

EnjoyNT
OsteoSanum
EnjoyNT Harpago
żel

D4X Get Smart
Chocolight Think
Katalog produktów
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Classic Hit
Każda komórka Twojego organizmu stale się odnawia dzięki dostarczaniu organizmowi składników z pożywienia,
wody pitnej i powietrza. Każdego dnia w organizmie odnawia się od 50 do 70 miliardów
komórek. Jeśli spożywamy odpowiednią ilość określonych
substancji, to sprawiamy, że
dopiero co powstałe komórki
stają się silniejsze i zdrowsze
od starych. Dobre odżywia-
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nie się polega na spożywaniu
produktów które dostarczają
komórkom cennej energii. Zadaniem produktów z linii Classic Hit jest nie dopuszczenie
by podstawowe układy organizmu na poziomie komórkowym funkcjonowały nieprawidłowo. Produkty te wspierają
każdą komórkę organizmu.
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Antiox+
Pomaga zwalczyć wolne
rodniki,
które potrafią
zniszczyć komórki
naszego organizmu i
doprowadzić nie tylko do
przedwczesnego starzenia
się, ale również groźnych
chorób.

Chronią komórki przed
wolnymi rodnikami i
uszkodzeniem DNA
(witaminy C i E, cynk,
selen)
Dbają o wygląd skóry
(ekstrakt i proszek z
wytłoków winogron,
witamina C, cynk)
Wspomagają zdrowe
włosy i paznokcie (selen,
cynk)
Wspomagają regenerację
witaminy E (witamina C)
Pomagają zmniejszyć
zmęczenie (witamina C)

Antiox+ – to silny preparat o unikalnym składzie przeciwutleniającym, stworzonym do przeciwdziałania wolnym rodnikom na
poziomie komórkowym.
Wolne rodniki, będące ostatecznym produktem metabolizmu komórkowego, są nietrwałe i szybko wchodzą w reakcje z innymi
substancjami. Atakują najbliższą trwałą cząsteczkę, powodując
reakcję łańcuchową, skutkiem której jest uszkodzenie błon komórkowych, DNA oraz innych struktur komórki, co prowadzi do
jej zniszczenia. Ochrona komórek polega na tym, że składniki Antiox+ uruchamiają komórkowy mechanizm przeciwutleniający,
który powstrzymuje niszczenie komórek (witamina C, cynk, selen,
witamina E).
Bioaktywny suplement diety, dzięki składnikom, zapewnia ochronę przed wolnymi rodnikami. Zawarta w preparacie witamina C
pomaga zwalczyć oznaki zmęczenia. Preparat korzystnie oddziałuje na układ sercowo-naczyniowy oraz wzmacnia ścianki naczyń
krwionośnych i włosowatych (ekstrakt i proszek z winogron, miłorząb japoński)

Skład:
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Ekstrakt i proszek z winogron, proszek z liści
miłorzębu japońskiego, witamina A, witamina C, witamina E, cynk, selen.

Classic Hit

VISION
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Aby organizm mógł
funkcjonować
prawidłowo, jego komórki
powinny wytwarzać
jak najwięcej energii.
Energia jest potrzebna
do przemiany materii,
oddychania komórkowego,
ruchu. Chromvital+ jest
doskonałym źródłem
energii.

Chromvital+
Napełniają energią każdą
komórkę (żeń-szeń
syberyjski, guarana, kola)
Wspomagają sprawność
umysłową i fizyczną
(guarana, kola, żeń–szeń
syberyjski)
Usprawniają funkcje
poznawcze (guarana,
kola, żeń- szeń syberyjski)
Wspomagają odporność
(witamina C)
Pomagają regulować
poziom cukru we krwi
(chrom)

Skład:
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Proszek z korzenia euterokoka kolczastego,
proszek ze spiruliny, proszek z nasion guarany, proszek z nasion koli, witamina C, chrom.

Ten wieloskładnikowy preparat dostarcza organizmowi substancji, takich jak witamina C czy chrom, jak również stymuluje procesy energetyczne na poziomie komórkowym (żeń-szeń syberyjski,
guarana, cola). Składniki zawarte w preparacie pozwalają zachować energię przez cały dzień (żeń- szeń syberyjski, guarana, kola).
Zwiększają odporność organizmu na niekorzystne oddziaływanie
czynników środowiskowych (żeń–
szeń syberyjski, spirulina).
Chromvital+ dzięki składnikom
łagodzi zmęczenie, wspomaga
sprawność fizyczną, twórczą i
umysłową (guarana, kola, żeń-szeń syberyjski) oraz wspomaga
regenerację organizmu po wysiłku i przebytych chorobach (żeń-szeń syberyjski). Ten biologicznie
aktywny suplement diety zawiera
składniki pochodzenia roślinnego, które napełniają organizm
energią, która jest dostarczana do każdej komórki oraz
pomagają pokonać brak sił
(żeń-szeń syberyjski, guarana, kola). Nie uzależnia w
przeciwieństwie do syntetycznych preparatów o analogicznym działaniu.
19

Detox+
Korzystnie wpływa na
stawy
Wspomaga odporność

Detox+ wspomaga odporność i korzystnie wpływa na stawy.
Aktywnym składnikiem preparatu jest czepota puszysta (Uncaria
tomentosa).
Preparat optymalizuje funkcje układu odpornościowego, wzmacniając ochronę organizmu.

Detoksykacja polega na
usuwaniu zgromadzonych
w organizmie toksyn, których
nie da się usunąć przy
pomocy zwykłych zabiegów
oczyszczających.
Skład:
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Proszek z kory czepoty puszystej.

Classic Hit
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Nienasycone
kwasy omega-3
posiadają
wiele cennych
właściwości:
zapobiegają
przedwczesnemu
starzeniu się
organizmu,
podtrzymują
zdrowy stan układu
nerwowego
i sercowonaczyniowego oraz
regulują poziom
cholesterolu we
krwi. I nie jest to
bynajmniej cała
lista cennych
właściwości
kwasów omega-3.

Mega
Wpływają korzystnie na
metabolizm komórkowy
(wiesiołek)
Wchodzą w skład
struktury komórek (kwasy
omega-3)
Podtrzymują dobrą
kondycję serca (EPA/DHA)
Korzystnie wpływają na
mózg i wzrok (DHA)
Mają działanie
antyoksydacyjne
(witamina E)

Skład:
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Olej z łososia (w tym EPA,DHA), olej z wiesiołka dwuletniego (w tym Kwas linolowy, Kwas
y-linolenowy), witamina E.

Mega – to skuteczny produkt zawierający olej z wiesiołka przeznaczony do stabilizacji metabolizmu komórkowego.
Jest to źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które
są ważne dla prawidłowego funkcjonowania każdej komórki organizmu. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe są nieodłącznym
składnikiem błony komórkowej oraz innych struktur komórki.
Kwas linolowy przyczynia się do
utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu (przy spożyciu 10 g dziennie; kwas linolowy
występuje w oleju słonecznikowym i lnianym oraz w tłuszczach
zwierzęcych).
Składniki preparatu są ważne dla
właściwej pracy wielu układów
i narządów organizmu. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe
omega-3 (EPA/DHA) przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca (przy spożyciu
250 mg dziennie) i pozwalają
utrzymać prawidłowe funkcjonowanie mózgu i wzroku (250
mg DHA dziennie).
Classic Hit

VISION
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Nutrimax+
Zaleca się
stosowanie
preparatu dla
wspomagania i
normalizacji
pracy układu

moczowopłciowego.

Kwestia zdrowia
układu moczowopłciowego dotyczy
każdego z nas i
zadbać o niego
należy już teraz:
• Pij wodę zawsze wtedy,
kiedy odczuwasz
pragnienie lub do 2 l
dziennie.
• Unikaj nadmiernego
spożywania soli, ponieważ
nadmiar soli w organizmie
zatrzymuje wodę.
• Postaraj się też ograniczyć
picie kawy (nie więcej niż 3
filiżanki dziennie).
• Regularnie wykonuj
ćwiczenia fizyczne – przez
co najmniej 30 minut
dziennie.

Wspomagają przepływ krwi (oczar wirginijski)
Wspomagają funkcje układu moczowego (mącznica,
dzięgiel)
Dbają o nerki i pęcherz (mącznica)
Posiadają lekkie działanie diuretyczne (mącznica)
Zadaniem składników preparatu Nutrimax+ jest dbałość o układ
moczowy (dzięgiel, mącznica) i zapewnienie prawidłowej pracy
nerek (mącznica).
Oddziałując na poziomie komórkowym, składniki preparatu pozwalają skutecznie zadbać o układ moczowy. Mącznica dba o
nerki i pęcherz. Zapewnia prawidłowy przebieg diurezy.
W odróżnieniu od produktów syntetycznych, roślinne składniki
preparatu Nutrimax+ oddziałują łagodnie: nie zaburzają równowagi najważniejszych elektrolitów i nie wypłukują potasu z organizmu.

Skład:
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Proszek z korzenia dzięgielu chińskiego, proszek z liści oczaru wirginijskiego, proszek z
liści mącznicy lekarskiej, witamina B1, witamina B2, kwas pantotenowy (witamina B5),
witamina B6, folian (kwas foliowy – witamina B9), witamina B12, witamina D3, biotyna
(witamina H), niacyna (witamina PP), żelazo.

Classic Hit
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Natychmiast ogranicz stres!
Codzienny stres może wyrządzić
nieodwracalne szkody naszemu
zdrowiu – od przedwczesnego
starzenia się i problemów układu
sercowo-naczyniowego po trwałą
niezdolność do pracy.

Pax+ f
Zwiększają odporność na
stres (magnez, witamina
B6)

Pax+ F / Pax+ forte – to silny preparat antystresowy, którego
składniki wspomagają w przypadku oddziaływania nadmiernego
napięcia emocjonalnego i fizycznego.

Posiadają lekkie
działanie relaksacyjne
na ośrodkowy układ
nerwowy (melisa)

Preparat zawiera magnez i witaminę B6, które wspomagają układ
nerwowy oraz zmniejszają uczucie zmęczenia i znużenia a tym
samym zwiększają odporność na stres. W odróżnieniu od większości syntetycznych produktów preparat Pax+ nie powoduje
senności i uczucia przygnębienia, wręcz przeciwnie – wspomaga
funkcje psychologiczne takie jak koncentracja (witaminy B1, B6,
B12, biotyna) , a dodatkowo uzupełnia inne witaminy i minerały,
które są ważne dla zwalczania stresu (magnez, folian) Witamina
B1 i magnez oddziałują korzystnie nie tylko na układ nerwowy,
ale i na serce.

Wspomagają zdrowy sen
(lawenda)

Skład:
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Proszek z liści melisy lekarskiej, witamina B1,
witamina B2, kwas pantotenowy (witamina
B5), witamina B6, folian (kwas foliowy - witamina B9), witamina B12, biotyna (witamina
H), niacyna (witamina PP).

Stres może mieć wpływ na samopoczucie,
myślenie, zachowanie i pracę całego organizmu.
W rzeczywistości najbardziej typowymi oznakami stresu są
problemy ze snem, nadmierna potliwość, utrata apetytu i
pogorszenie zdolności koncentracji.

Classic Hit

VISION
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Witaminy są szczególnie ważne dla codziennego
funkcjonowania, a dzięki Lifepack Senior nie będzie
potrzeby przyjmowania po 8-10 tabletek dziennie.

Lifepac Senior
Dostarczają organizmowi
witamin i minerałów
Podtrzymują równowagę
mikrofl ory jelitowej
Wzmacniają układ
odpornościowy
(witamina C, cynk, selen)
Pozwalają unikać
braku wielu witamin i
minerałów
Wspomagają
przyswajalność
substancji odżywczych
(witamina C zwiększa
przyswajalność żelaza,
cynk i chrom przyczyniają
się prawidłowego
metabolizmu makro
składników odżywczych)

Senior – to unikalne połączenie witamin, mikro i makropierwiastków oraz kultur probiotycznych. Preparat wspomaga optymalną
równowagę witaminowo-minerałową w organizmie i poprawia
przyswajalność cennych substancji (witamina C zwiększa przyswajanie żelaza).
Pomaga zachować naturalną mikrofl orę jelitową dzięki obecności
składnika probiotycznego. Ten preparat odżywia każdą komórkę,
przedłużając w ten sposób jej trwałość. W odróżnieniu od wielu
innych preparatów witaminowych i minerałowych. Senior zawiera
bifi dobakterie, które podtrzymują optymalną równowagę mikrofl
ory. Składniki zawarte w preparacie korzystnie oddziałują na układy
organizmu, ponieważ wspomagają jego kondycję, dostarczają organizmowi energii (magnez) a tym samym dbają o dobre samopoczucie.

Skład:
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Beta-karoten, witaminy C, E, PP, B1, B2, B5,
B6, B9, B12, H, tlenek cynku, siarczan miedzi,
węglan manganu, chrom, selenian sodu,
węglan mag nezu, fosforan wapnia, bifi dobakterie.

29

Sveltform+
Wspomagają obniżanie
masy ciała (garcynia)
Regulują przemianę
materii (zielona herbata)
Wspomagają efekty
stosowanych diet
(garcynia, morszczyn)
Zmniejszają apetyt
(garcynia, morszczyn)

Chcesz pozbyć się
zbędnych kilogramów
bez szkody dla zdrowia?
Wzbogać swoją dietę o te
składniki spalające tłuszcz, a
natychmiast przyspieszysz
proces odchudzania się.
30
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Wspomagają utrzymanie
prawidłowego poziomu
cukru (chrom, zielona
herbata) i cholesterolu
(zielona herbata) we krwi

Aby osiągnąć
najlepsze
efekty rekomendujemy
jednoczesne stosowanie
suplementów Chromvital+ i
Sveltform+.

Dzięki składnikom dba o prawidłową przemianę materii na poziomie komórkowym (garcynia, zielona herbata) i dlatego pomaga w
bezpieczny dla zdrowia sposób walczyć z z nadwagą. Zbilansowany
skład preparatu przyspiesza przemianę materii poprzez intensywne
spalanie złogów tłuszczowych i ich przekształcanie w energię (zielona herbata).
Sveltform+ spowalnia zamianę węglowodanów w tłuszcze (garcynia) w ten sposób usuwając ich złogi z organizmu. Jest to bezpieczny suplement diety, który
dzięki składnikom i w połączeniu z
prawidłową dietą neutralizuje mechanizmy powstawania nadwagi.
Sveltform+ dzięki składnikom,
reguluje poziom cukru we krwi,
pomaga komórkom przyswajać
glukozę i wykorzystać ją do produkcji energii (chrom, zielona herbata), jak również reguluje apetyt
i tłumi uczucie głodu (garcynia,
morszczyn), ułatwiając w ten sposób korygowanie masy ciała.
Skład:
Ekstrakt z owoców garcynii kambodżańskiej, proszek z liści zielonej herbaty, proszek z liści morszczynu pęcherzykowatego, witamina C, chrom.
31
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Reguluje ciśnienie tętnicze
(winogrona)

“ Współczesna

Wspomaga krążenie żylne
(winogrona, głóg)

medycyna jest

Bardzo zdrowe serce

stosunkowo skuteczna
w diagnozowaniu
i leczeniu chorób

Dzięki licznym badaniom przeprowadzonym na całym
świecie w ciągu ostatnich 40 lat udało nam się opracować
superprodukt zapewniający podtrzymanie zdrowia serca.
Preparat ten zawiera maksymalną ilość oczyszczonych
składni- ków naturalnych. Do przygotowania tego
superproduktu, który bardzo dobrze wpływa na zdrowie,
wykorzystaliśmy składniki w dobrze przyswajalnej postaci,
niezawierające konserwantów, glutenu i GMO. Jest to
niezwykle silnie działający i wysokoaktywny produkt o
dużej wartości biologicznej. Dokładne badania właściwości
produktu potwierdziły jego SUPERoddziaływanie i
SUPERefektywność.

układu sercowo-

Prawidłowa praca układu sercowo-naczyniowego jest
bardzo ważna dla optymalnego funkcjonowania absolutnie wszystkich układów i narządów organizmu
człowieka.

podtrzymanie zdrowia

Opracowany przez firmę VISION w labora torium DEM4 we współpracy z profesorem
Martinem Middeke – jednym z najwybitniejszych
europejskich ekspertów w dziedzinie kardiologii.

Korzystnie wpływa na żyły
(arjuna)

naczyniowego.
Jednak w przypadku

Posiada wyraźne działanie
przeciwutleniające (zielona
herbata)

większości ludzi lepiej
byłoby zapobiec
rozwojowi choroby
niż zostać pacjentem.
CardioDrive jest chyba
najnowocześniejszym
sposobem na

Korzystnie wpływa na profil
lipidowy krwi (zielona herbata,
czosnek)

“

serca i naczyń
Martin Middeke,
profesor terapii Wydziału
Lekarskiego Uniwersytetu
Ludwika Maksymiliana w
Monachium

Korzystnie wpływa na poziom
cukru we krwi (zielona
herbata)
Oddziałuje korzystnie na
ośrodkowy układ nerwowy
(pieprz, głóg)
Wspomaga trawienie (pieprz,
szałwia)
Wspomaga przemianę materii
(zielona herbata)
Wspomaga
wątrobę (pieprz)
Wzmacnia układ odpornościowy (żeń-szeń, szałwia)
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Bardzo zdrowe serce
Dwie różne postacie dwóch kapsułek
(płynna i twarda) zapewniają to, czego
nie udałoby się osiągnąć jednej kapsułce – niezwykłe wsparcie dla serca.

PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE
UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO
JEST PODSTAWOWYM WARUNKIEM
OPTYMALNEJ PRACY WSZYSTKICH

Twarde składniki – to stężone formy
substancji wysokoaktywnych.
Składniki rozpuszczalne w wodzie i
w tłuszczach znajdują się w dwóch
różnych kapsułkach.
Oddziałują zarówno na tę część
komórki, która wchłania wodę, jak i na
tę, która pochłania tłuszcze.
Wszystkie składniki wzmacniają się
nawzajem, tworząc efekt synergii.
Składniki zawierają szerokie spektrum
kwasów tłuszczowych omega
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.
Połączenie dwóch sprawdzonych
rodzajów naturalnego i ajurwedyjskiego.
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Kapsułka z twardą
zawartością
Przezroczysta twarda otoczka kapsułki
została wyprodukowana z substancji roślinnych bez dodatku żelatyny pochodzenia zwierzęcego (może być stosowana
przez wegetarian), składa się z metyloksypropylocelulozy (HPMC, hypromeloza).
Kapsułka HPMC zawiera małą ilość wody
(w porównaniu z żelatyną), nie wchodzi
w reakcje ze składnikami czynnymi i posiada dużą odporność na oddziaływanie
czynników zewnętrznych (temperatura,
wilgotność itp.).

Skład twardej kapsułki:
sproszkowany ekstrakt z winogron, ekstrakt z buraka, ekstrakt z zielonej herbaty, sproszkowany
ekstrakt z czosnku, suchy ekstrakt z żeń-szenia
(Panax), suchy ekstrakt z liści i kwiatów głogu, ekstrakt z kory arjuny, ekstrakt z liści szałwii, ekstrakt z
czarnego pieprzu.

UKŁADÓW I NARZĄDÓW ORGANIZMU
CZŁOWIEKA.

Dwie różne postacie dwóch kapsułek (płynna
i twarda) zapewniają to, czego nie udałoby
się osiągnąć jednej kapsułce – niezwykłe
wsparcie dla serca. Zawiera olej z kryla
morskiego, który jest bogatym źródłem
nienasyconych kwasów tłuszczowych
omega-3 i jest łatwo przyswajalny w
organizmie, ponadto – zawiera astaksantynę
– naturalny przeciwutleniacz. Proporcja
kwasów omega-6 wobec
omega-3 w CardioDrive
wynosi 5:1.

Kapsułka z płynną
zawartością
Wyprodukowana według nowej technologii Licaps Fusion,
będącej dużym krokiem w kierunku rozwoju kapsułek z
płynną zawartością. Dwuskładnikowa kapsułka składająca
się z otoczki i nasadki jest hermetycznie zamknięta i tworzy
w ten sposób jednoczęściową kapsułkę chroniącą przed
dostępem powietrza i wody. Ta jednoskładnikowa kapsułka
nie może być otwarta bez widocznego uszkodzenia. Skład
otoczki Licaps zabezpiecza przed wilgocią atmosferyczną
oraz dostępem tlenu. Zapewnia wysoki poziom ochrony
przed uszkodzeniem wrażliwych składników.
Skład płynnej kapsułki:
olej z kryla, olej lniany, koenzym Q10, witaminy A, D3, E.
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Nawet najbardziej zróżnicowana i zbilansowana dieta może
nie dostarczyć nam wszystkich mikropierwiastków w takiej
ilości, jakiej potrzebujemy. Ponadto żaden mikropierwiastek
nie jest wytwarzany w organizmie.

Dla kobiet
Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie wzbogacenie diety w
różnego rodzaju suplementy, które uzupełnią zbyt małą podaż niezbędnych mikropierwiastków.
Brak najważniejszych pierwiastków może odbić się na funkcjonowaniu
wszystkich układów naszego organizmu. Kobiecy układ reprodukcyjny
nie jest w tej kwestii wyjątkiem. Doskonale zbilansowane preparaty, wyprodukowane z najwyższej jakości surowców, wspierają wiele funkcji kobiecego organizmu.
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Beauty
Odżywiają komórki skóry
Dostarczają składników do budowy
kolagenu i elastyny
Wspomagają odnawianie się komórek skóry
Chronią przed wolnymi rodnikami
Korzystnie oddziałują na wygląd
skóry (winogrona)

Twoja twarz zdradzi, czy
jesteś zdenerwowany,
szczęśliwy czy
zestresowany. Możesz

zdecydować się na
bezpieczną pielęgnację
skóry, aby zapewnić jej
naturalnie promienny i
zdrowy wygląd.

Składniki Beauty odnawiają
strukturę skóry. Chronią jej komórki przed niekorzystnym
oddziaływaniem wolnych rodników oraz wewnętrznego
stresu, wspomagają zdrowe
włosy i tkankę łączną.
Ten biologicznie aktywny suplement diety oddziałuje na
głębokie warstwy skóry, wspomagając jej jędrność oraz pobudzając metabolizm kwasów
tłuszczowych.
Metionina jest niezastępowalnym aminokwasem, który
uczestniczy w produkcji kolagenu, niezbędnego dla skóry i
tkanki łącznej. Olej z ogórecznika zawiera ważne kwasy tłuszczowe takie jak gama-linolenowy i linolowy, jak również
karotenoidy i witaminę E. Biotyna zawarta w preparacie korzystnie wpływa na układ nerwowy i funkcje psychologiczne.

Skład:
Wyciąg z wytłoków winogron, lecytyna z soi/ceramidy, DL-metionina, olej
z kiełków pszenicy, olej z ogórecznika
lekarskiego, olej z wątroby dorsza, frakcja niezmydlająca się soi, witamina A,
witamina E, biotyna (witamina H).
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Direct Hit – Dla kobiet
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Medisoya+
BEZPIECZNY ŚRODEK
W CZASIE MENOPAUZY
MOŻE RZECZYWIŚCIE
ZAPOBIEC LUB
ZŁAGODZIĆ NIEMAL
WSZYSTKIE JEJ
OBJAWY, A NIE
TYLKO JE CHWILOWO
STŁUMIĆ!

Preparat jest bogatym
źródłem witaminy D,
wapnia i izoflawonów.
Witaminy i minerały
są tym właśnie, czego
organizm kobiety
potrzebuje, aby
przygotować się do
menopauzy oraz w jej
trakcie.
40
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Medisoya+ pomaga złagodzić dokuczliwe objawy
menopauzy
Medisoya+ pomaga złagodzić dokuczliwe objawy menopauzy – uderzenia gorąca, nadmierną potliwość, suchość i wahania nastroju.
Preparat zapobiega również wypłukiwaniu wapnia z kości i wspomaga profilaktykę osteoporozy. Niezbędne składniki roślinne,
witaminy i minerały – to jest właśnie to, czego potrzebuje organizm kobiety w okresie przed menopauzą i po jej zakończeniu. Witamina D pomaga zachować zdrową kondycję kości
i zębów dzięki poprawie przyswajalności wapnia i fosforu
w jelitach cienkich.

Ważne w menopauzie · Wspomagają kości · Będące odpowiednikami kobiecych hormonów płciowych · Wspomagają mięśnie

Wapń, fosfor i witamina D są szczególnie potrzebne
kobiecie podczas menopauzy oraz po jej zakończeniu, kiedy organizm nie produkuje wystarczającej ilości estrogenów, co zaburza metabolizm
tkanki kostnej i zwiększa ryzyko osteoporozy.
Składniki te korzystnie oddziałują na kości.
Fosfor uczestniczy w metabolizmie tkanki kostnej, a
dodatkowo podtrzymuje równowagę
płynów i elektrolitów. Witamina D
wzmacnia tkankę
zębową i kostną
oraz poprawia
przyswajanie
wapnia i fosforu w jelitach.

Skład:
Ekstrakt z ziaren soi bogaty w izoflawony (wyrażone
w glikozydach, wyrażone w aglikonach), witamina D.

Direct Hit – Dla kobiet
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Artemida+
Podtrzymuje prawidłowy poziom hormoREGULUJE I
nów. Pomaga zapobiec wystąpieniu objawów PMS oraz je łagodzić. Pozwala
PRZYWRACA
Preparat
Arteunormować cykl menstruacyjny i
RÓWNOWAGĘ
mida+ jest przezmniejszyć bóle menstruacyjne.
znaczony do łagoHORMONALNĄ
Obniża ryzyko rozwoju chorób
dzenia objawów PMS,
zapalnych układu moczowoW NASZYM
przywracania prawidłowego
-płciowego.
Pomaga
zapopoziomu żelaza we krwi i zapoORGANIZMIE.
biec anemii oraz przybiegania anemii. Regularne jego
Pomaga unormować
wraca prawidłowy
stosowanie może pomóc wydłucykl menstruacyjny,
żyć wiek reprodukcyjny i zachować
poziom żelaza we
młodość.
złagodzić bóle
krwi. PodtrzyNiepokalanek jest stosowany do komplekmuje funkcje
menstruacyjne i zapobiec
sowego leczenia zespołu napięcia przedmiereprodukrozwojowi chorób zapalnych
siączkowego, jak również obfitych menstruacji
cyjne.
i zaburzeń cyklu miesiączkowego. Roślina ta
łagodzi dokuczliwe objawy PMS i pomaga pokonać rozdrażnienie, bezsenność i częste wahania
nastrojów podczas menopauzy. Dzięgiel chiński jest
znany ze swych właściwości regulowania cyklu
menstruacyjnego, jak również łagodzenia dolegliwości bólowych podczas PMS i menstruacji. Witamina E
zapewnia ochronę antyoksydacyjną dla całego organizmu oraz wspomaga syntezę hormonów płciowych,
niezbędnych do podtrzymania funkcji reprodukcyjnej.
Ponadto, zapewnia usuwanie skrzepów krwi podczas menstruacji i uczestniczy w regulacji cyklu menstruacyjnego.

układu moczowo-płciowego.

WSZYSTKIE UKŁADY NASZEGO
ORGANIZMU FUNKCJONUJĄ
HARMONIJNIE I KONTROLUJĄ
POZIOM HORMONÓW
W ORGANIZMIE.
NAWET NIEZNACZNE
ZABURZENIE PRACY
KTÓREGOŚ Z NICH
MOŻE SPOWODOWAĆ
POWAŻNE
PROBLEMY
ZDROWOTNE.
DBAJ O SIEBIE Z
PREPARATEM
ARTEMIDA+!

Skład:
Dzięgiel chiński, mącznica, niepokalanek, koniczyna łąkowa, witamina A,
witamina E, witamina B6, żelazo.
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Codzienne wsparcie dla

każdego mężczyzny!

Dla mężczyzn
Wybitni eksperci w dziedzinie żywienia są zgodni co do tego, że w codziennej diecie mężczyzny często brakuje ważnych składników pochodzących z określonych witamin i minerałów, które mogą być dostarczane organizmowi w postaci suplementów diety i w ten sposób poprawić
stan zdrowia. Dobrze zbilansowane połączenie witamin, minerałów,
przeciwutleniaczy, aminokwasów, ekstraktów roślinnych oraz innych
cennych składników zaspokoi szczególne potrzeby męskiego organizmu.
44
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Proaktywne nastawienie wobec swojego zdrowia przyniesie Ci znacznie mniej kłopotów i nakładów oraz
znacznie lepsze efekty niż złe rozwiązania i nałogi.

45

Lamin

Żródło męskiej siły i energii

Składniki Lamin to bogate źródło energii dla
mężczyzny (żeń-szeń).

Posiadają działanie wzmacniające (żeńszeń, ostrokrzew)

Ten biologicznie aktywny suplement diety, dzięki składnikom odczuwalnie wpływa na sprawność fizyczną i umysłową, jak
również wytrzymałość i odporność na stres
(ostrokrzew, żeń-szeń). Żeń-szeń syberyjski
(Eleutherococcus senticosus) – to naturalny
energotonik, który relaksuje i pomaga w uzyskaniu dobrego nastroju a także wspomaga
sprawność fi zyczną i umysłową. Korzystnie
oddziałuje także na pracę mózgu . Liście
ostrokrzewu paragwajskiego (Ilex paraguariensis) posiadają długotrwałe działanie tonizujące. Ich wolne, ale równomierne oddziaływanie pomaga mężczyznom zachować
rześkość. Liście ostrokrzewu zwiększają odporność na zmęczenie psychiczne i fizyczne.

Łagodzą zmęczenie poprawiając zdolność
do pracy (żeń-szeń, ostrokrzew)

Skład:
Proszek z korzenia pokrzywy zwyczajnej, proszek z
owoców palmy karłowej, proszek z nasion dyni zwyczajnej, witamina A, witamina E, cynk.
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Stalon Neo
Wspomagają potencję
Korzystnie oddziałują
na libido i stymulują
sprawność seksualną

Wspomagają organizm przy długotrwałym
napięciu emocjonalnym oraz wysiłku
umysłowym i fizycznym (żeń-szeń)

Są energotonikami
Wspomagają
wytwarzanie
hormonów

Wspomagają odporność (witamina C)

Zwiększ swoje

Libido

Stalon Neo – to biologicznie aktywny suplement diety, którego składniki wspomagają funkcje płciowe mężczyzny, intensyfi
kują krążenie krwi w narządach miednicy
małej i pobudzają syntezę męskich hormonów.
Preparat ten oddziałuje powoli, a jego zadaniem nie jest natychmiastowy efekt,
tylko stopniowe, ale trwałe unormowanie
sprawności seksualnej mężczyzny. Jest to
doskonałe źródło roślinnych afrodyzjaków,
składników energotonicznych oraz najważniejszych witamin i mikropierwiastków
(witaminy E, B1, PP i cynku). Roślinne afrodyzjaki stopniowo poprawiają i wzmacniają erekcję. Składniki roślinne preparatu
Stalon Neo pomagają pokonać zmęczenie
i uzupełnić siły, których brak może powodować spadek potencji i osłabienie erekcji.
Składniki roślinne odgrywają również ważną rolę w regulacji układu krążenia oraz
poprawiają ukrwienie narządów miednicy
małej. Korzeń żeń- szenia zawiera niezbędne substancje, które nie są wytwarzane w
organizmie i mogą być dostarczane tylko z
zewnątrz.

Skład:
Korzeń żeń-szenia, korzeń imbiru, ginkgo biloba,
nasiona orzecha kola, witamina PP, witamina E,
cynk, witamina B.
Direct Hit – Dla mężczyzn
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WSPOMAGA ZDROWIE
PROSTATY, REGULUJE
ODDAWANIE MOCZU I
JEJ OBJĘTOŚĆ
Artum zawiera ważne składniki dla
zapewnienia zdrowia gruczołu krokowego. Składniki te wspomagają
funkcje prostaty (pokrzywa, dynia,
palma karłowata).
Składniki preparatu wspomagają
funkcje gruczołu krokowego (pokrzywa, dynia, palma) i wzmacniają męski układ rozrodczy (cynk).
Wspomagają także równowagę
hormonalną w zakresies testosteronu podtrzymując męskie funkcje reprodukcyjne (cynk). Ponadto, składniki preparatu korzystnie oddziałują
na układ odpornościowy i posiadają
działanie przeciwutleniające (cynk).

Artum
Regulują
pracę gruczołu
krokowego
(pokrzywa, dynia,
palma karłowata)
Wspomagają
męską równowagę
hormonalną (cynk)
Wspomagają
witalność
(pokrzywa)

Ursul
Wspierają układ moczowy
Wspomagają odporność
Wspomagają system
nerwowy organizmu
Wspierają prawidłowy
poziom cukru we krwi

Obniża ryzyko
rozwoju chorób
infekcyjnych
układu
moczowopłciowego

Ursul – to unikalny biologicznie
aktywny suplement diety, którego
składniki wspomagają odporność
całego organizmu Składniki preparatu wspomagają też układ moczowy i nerki oraz trawienie. Czarci
pazur wspomaga także prawidłowe
funkcjonowanie stawów. Mącznica
wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Ursul
zawiera unikalne mikropierwiastki,
takie jak proszek złota, srebro koloidalne oraz glukonian miedzi.
Miedź chroni przed stresem oksydacyjnym, wspomaga odporność,
metabolizm i system nerwowy.

Skład:
Proszek z korzenia pokrzywy zwyczajnej,
proszek z owoców palmy karłowej, proszek z nasion dyni zwyczajnej, witamina
A, witamina E, cynk.
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Skład:
Czarci pazur, sproszkowana mącznica, jeżówka purpurowa, glukonian miedzi, srebro koloidalne, proszek złota.
Direct Hit – Dla mężczyzn
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LiveLon’+
Działają
antyoksydacyjnie spowalniają procesy
starzenia się (zielona
herbata, selen,
szarłat)
Wspomagają
naturalne
odmładzanie całego
organizmu
Wspierają zdrową
skórę (zielona
herbata)
Neutralizują wolne
rodniki
Regulują przemianę
materii i pracę
układu sercowonaczyniowego
(zielona herbata,
chlorofilina)
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PRZECIWUTLENIACZE
MAJĄ OGROMNE
ZNACZENIE DLA
NASZEGO ZDROWIA,
PONIEWAŻ POPRZEZ
ZWALCZANIE WOLNYCH
RODNIKÓW MOGĄ ONE
WPŁYNĄĆ NA PROCES
STARZENIA SIĘ.

LiveLon’+ dzięki zawartości ekstraktu z liści zielonej herbaty działa
antyoksydacyjnie - odmładzając cały organizm, w tym również skórę, pomaga zachować aktywność fi zyczną oraz wyglądać i czuć się
młodo. Preparat o zbilansowanym składzie zawiera silne przeciwutleniacze, które korzystnie oddziałują na wszystkie narządy i tkanki
organizmu.
Po niecałym miesiącu stosowania składników preparatu zauważysz
efekty preparatu, poczujesz się energicznie i pełen sił oraz będziesz
doskonale wyglądać. Efektywne przeciwutleniacze, zawarte w preparacie, spowalniają procesy starzenia się, zwiększają jędrność skóry
i chronią jej komórki przed wolnymi rodnikami. Ekstrakt z zielonej
herbaty chroni przed stresem oksydacyjnym - nadmiarem wolnych
rodników. Jagody acai i szarłat uważane są za surowce zawierające liczne substancje antyutleniające. Za antyutleniacze uważane są
również resweratrol i kwercetyna.

CZY CHCESZ SPOWOLNIĆ PROCES
STARZENIA SIĘ?
10 silnych przeciwutleniaczy o wysokiej
skuteczności działania – oto najlepsze
rozwiązanie.
Skład:
Ekstrakt z jagód acai, ekstrakt z suszonych liści zielonej herbaty (w tym 40% polifenoli, 5%
kofeiny), chlorofi lina, ekstrakt z suszonych nasion szarłatu zwisłego, ekstrakt z suszonych
nasion winogron (w tym 20% resweratrolu), ekstrakt z owoców rokitnika zwyczajnego (w
tym 85% kwercetyny), ubichinon (Koenzym Q10), L-selenometionina (w tym selen), astaksantyna z suszonych alg morskich, ekstrakt z suszonego owocu pomidora jadalnego (w
tym 10% likopenu).
Direct Hit
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Passilat

Anti-stress

Zwalczają stres - relaksują
Wspomagają serce i
krążenie wieńcowe

Praca, pośpiech, problemy osobiste i trudności finansowe – to podstawowe
czynniki stresu, z którymi codziennie mamy do czynienia. Stres, zmęczenie i
uczucie niepokoju nie są korzystne dla organizmu.

Wspomagają układ
nerwowy (witaminy B)
Zwiększają odporność
na stres

Zdrowy i stabilny układ nerwowy jest bardzo ważny dla organizmu.

Składniki Passilat są przeznaczone do zwalczania stresu: wspomagają funkcje układu nerwowego i serca. Ten biologicznie aktywny suplement diety zawiera unikalne połączenie ziół uspokajających oraz witamin, które są niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania układu nerwowego.
Zaleca się stosowanie preparatu jako środka wspomagającego
zachowanie spokoju ze względu na składniki roślinne. Głóg zawarty w preparacie tonizuje mięsień sercowy i wspomaga krążenie wieńcowe.
Skład:
Proszek z kwiatów męczennicy cielistej, proszek z liści i kwiatów głogu jednoszyjkowego, proszek z korzenia kozłka lekarskiego, witamina B1, witamina B6, witamina B12.

Składniki preparatu Passilat
są polecane do wspierania
układu nerwowego. Posiadają
działanie ułatwiające
zasypianie i relaksujące nie
wpływając negatywnie
na układ nerwowy i nie
powodując senności.

Revien
Wspomagają sprawność
umysłową i nastrój
Wspomagają dobre
samopoczucie i dodają sił
Łagodzą napięcia nerwowe
i zwiększają zdolność do
pracy
Pozwalają uniknąć
wyczerpania
emocjonalnego
i fizycznego
Pomagają pokonać
melancholię i rozdrażnienie.
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Składniki Revien wspomagają prawidłowe funkcje życiowe w warunkach długotrwałego stresu, wspomagają sprawność umysłową
i napełniają energią. Optymalizują procesy układu nerwowego, pozwalając efektywnie pracować i odpoczywać, jak również relaksują.
Ten biologicznie aktywny dodatek do żywności jest skutecznym
środkiem w walce ze zmęczeniem ze względu na zawartość żeń-szenia. Regeneruje on siły a waleriana i chmiel stabilizują emocje,
wspomagają samopoczucie. Revien wspomaga przy wyczerpaniu
nerwowym i fizycznym, zwłaszcza u osób cierpiących na zmęczenie.
Jego składniki wspomagają dobre samopoczucie i dodają sił. Pozwalają uniknąć wyczerpania nerwowego i fizycznego. Łagodzą napięcia nerwowe i zwiększają zdolność do pracy.
Skład:
Proszek z kwiatów chmielu zwyczajnego, proszek z kwiatów mierznicy czarnej, proszek z korzenia żeń-szenia, cynk, żelazo, selen.
Direct Hit – Anti-stress
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Hiper
Hiper zmniejsza ryzyko rozwoju depresji, stymuluje
zdolność do pracy i wspomaga zdolność adaptacji
społecznej.
Hiper – to naturalne składniki na dobry nastrój Dziurawiec dodaje energii do pracy, relaksuje, wspomaga dobry nastrój. Składniki Hiper korzystnie oddziałują również na sprawność fizyczną i
umysłową.
Napełniają optymizmem i pozytywnie wpływa na psychikę.
Skład:
Proszek z kwiatów dziurawca zwyczajnego, proszek z kwiatów mierznicy czarnej, proszek z kwiatów głogu jednoszyjkowego, witamina B1, witamina B6, witamina B12,
witamina C, magnez.

Wspomagają dobry nastrój i
dodają sił do pracy
Łagodzą napięcie
psychoemocjonalne, nie
usypiają
Wspomagają aktywność
umysłową i fi zyczną
Wspomagają układ
nerwowy (witamina B1 i
magnez)
Redukują zmęczenie
(witamina B12) Wspomagają
sen (głóg, mierznica)
Wspomagają odporność
(witamina C)

STOSOWANIE JAKOŚCIOWYCH I
BEZPIECZNYCH SUPLEMENTÓW
DIETY POMOŻE KONTROLOWAĆ
I ŁAGODZIĆ SKUTKI STRESU.

ZAPOMNIJ O BEZSENNYCH
NOCACH I NAPIĘTYCH DNIACH!
Podaruj swojemu organizmowi
naturalne wsparcie, aby poprawić
jakość snu, zmniejszyć poziom stresu i
pokonać depresję.

Mistik
Mistik – to skuteczne składniki na zdrowy sen. Działają kojąco
na układ nerwowy, zmniejszają napięcie nerwowe i pobudzenie
emocjonalne, poprawiają jakość snu (lipa, rumianek). W odróżnieniu od syntetycznych środków usypiających składniki preparatu nie uzależniają, nie powodują uczucia porannego rozbicia i
senności w ciągu dnia. Można je stosować przez dłuższy czas.
Składniki Mistik wspomagają dobry i zdrowy sen w każdym wieku i szybkie zasypianie

Ułatwiają zasypianie, działają
uspokajająco
Wspomagają zdrowy sen
Nie powodują senności w
ciągu dnia

SKŁADNIKI
PREPARATU MISTIK
WSPOMAGAJĄ
ZDROWY SEN.

Wspomagają układ
nerwowy (witaminy B)

Skład:
Proszek z kwiatów pozłotki kalifornijskiej, proszek z kwiatów lipy drobnolistnej, proszek z kwiatów wrotyczy maruna, witamina B1, witamina B6, witamina B12.
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NAJLEPSZA OCHRONA
TWOJEGO WZROKU

Safe-to-see forte – to biologicznie aktywny suplement diety, który zawiera ważne dla wzroku witaminy
(B2) oraz mikropierwiastki, które zapewniają ochronę
oczu w niesprzyjających warunkach (cynk). Preparat
wspiera wzrok w przypadku jego znacznego obciążenia oraz w warunkach stresu.

Aktywne składniki preparatu, takie jak jagody wspomagają funkcjonowanie siatkówki oka. Flawonoidy
zawarte w owocach borówki korzystnie wpływają na
stan naczyń krwionośnych narządu wzroku. Miedź,
cynk i mangan – to minerałowe przeciwutleniacze,
które chronią śluzówkę oka pomagając w ten sposób
zachować dobry wzrok.

Wspomagają wzrok
Wspierają siatkówkę
Wspierają naczynia krwionośne oczu
Wspierają ostrość widzenia (aksamitka)
Skład:

ZMNIEJSZA
ZMĘCZENIE OCZU,
ZACHOWUJE
OSTROŚĆ
WIDZENIA

Proszek z borówki czarnej, suchy ekstrakt z aksamitki wzniesionej (w tym luteina, w tym
zeaksantyna), L-Glutation, witamina B1 (tiamina), witamina B2 (ryboflawina), witamina
B6, folian (kwas foliowy - witamina B9), witamina B12, witamina C, witamina E, niacyna
(witamina PP), cynk, miedź, mangan, selen.
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Zapewnia najlepsze
źródło substancji
odżywczych dla
wzmocnienia
odporności i
podtrzymania zdrowia.

Regeneracja
Organizm człowieka jest wrażliwy i
źle znosi zmiany. Nowy tryb żywieniowy, zmiana klimatu czy warunków pogodowych może mieć zgubny wpływ na zdrowie. W niektórych
przypadkach, procesy regeneracyjne
mogą być zdominowane przez procesy degeneracyjne.

wać. Efektywne składniki preparatów
regeneracyjnych VISION oddziałują
na cały organizm, wspierając jego
funkcje życiowe i tworząc naturalną ochronę. Preparaty dostarczają
energii po intensywnym wysiłku,
zwiększają wytrzymałość, stymulują
mechanizmy ochronne organizmu
i powoduje prawidłowe funkcjonoW takich przypadkach nasz organizm
wanie układu odpornościowego.
w szczególny sposób potrzebuje
wsparcia, aby mógł się zregenero58
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Beesk

Cupers Neo

Składniki preparatu Beesk to mistrzowie w okresie występowania przeziębień. Skutecznie wspierają organizm
w okresie jesienno-zimowym i regulują pracę dróg oddechowych. Wspierają osiągnięcie pełni zdrowia.
Ten biologicznie aktywny suplement
diety jest uzupełniającym źródłem
jodu i żelaza, które wspierają metabolizm energetyczny. Żelazo wspiera
odporność i zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia. Propolis i mleczko
pszczele to surowce tradycyjnie używane w okresie przeziębień.

Pobudzają układ odpornościowy (żelazo, cytryniec)
Wspierają odporność organizmu na przeziębienia
(żelazo, cytryniec)
Wspierają osiągnięcie pełni zdrowia
Reguluje pracę dróg oddechowych (cytryniec)
Zwiększają zdolność
do pracy (żelazo) i
korzystnie oddziałują na
samopoczucie (cytryniec
jest adaptogenem).

Regulują
pracę układu
trawienia

ODPORNOŚĆ
ORGANIZMU NA
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Intensyfi kują detoksykacyjną
i przeciwutleniającą
aktywność wątroby

Zmniejszają
lepkość żółci

POMAGAJĄ WSPIERAĆ

Proszek z owoców cytryńca chińskiego, ekstrakt z
propolisu, proszek z mleczka pszczelego, żelazo,
jod.

Przyspieszają regenerację
komórek wątroby

Pobudzają produkcję i
wydalanie żółci

SKŁADNIKI BEESK

Skład:

Wspierają prawidłową pracę
wątroby

CUPERS NEO JEST PREPARATEM
ZE SKŁADNIKAMI NIEZWYKLE
POTRZEBNYMI DO OCHRONY,
OCZYSZCZANIA I REGENERACJI
KOMÓREK WĄTROBY.

Składniki preparatu Cupers Neo
wspierają funkcje wątroby, zmniejszają obciążenie tego narządu, pobudzają produkcję i wydalanie żółci
oraz zmniejszają jej lepkość.
Ten biologicznie aktywny suplement
diety dzięki składnikom podtrzymuje zdrową kondycję wątroby i wspiera jej funkcje. Wspomaga detoksykacyjne funkcje wątroby poprzez
skuteczne usuwanie substancji toksycznych. W surowcach znajdujących się Cupers Neo występują oleje
ważne dla układu trawienia i kwasy
hydroksycynamonowe oraz flawonolignany.
Sylimaryna – będąca składnikiem
aktywnym ostropestu plamistego regeneruje komórki wątroby i
stymuluje pracę pęcherzyka żółciowego. Fenkuł pobudza sekrecję
gruczołów trawiennych i pomaga
uregulować perystaltykę jelit. Wspiera trawienie, zmniejszając w ten sposób obciążenie wątroby.

Skład:
Proszek z owoców ostropestu plamistego, proszek z owoców fenkułu włoskiego, proszek z liści
karczocha zwyczajnego.
Direct Hit – Regeneracja
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DiReset
DiReset pobudza produkcję nowych komórek odpornościowych, dostarcza im niezbędnych substancji
odżywczych oraz wspomaga ich rozwój i aktywność.

DiReset zawiera również betaglukan – związek z grupy polisacharydów, jeden ze składników błonnika
pokarmowego. Super żywność spirulina jest w stanie
Składniki te wspierają aktywność makrofagów – ko- naturalnym bogata w żelazo, wapń, magnez, cynk i
mórek pierwszego stopnia układu odpornościowego, witaminy z grupy B. Spirulina wspiera odporność. Zadzięki czemu mogą one „przechwycić” i „przetrawić” wiera liczne aminokwasy.
większa liczbę bakterii i wirusów. Nie nadwyrężają organizmu, tylko go wzmacniają, pozwalając układowi Skład:
odpornościowemu pracować na pełnych obrotach. Inulina, spirulina w proszku, beta glukan, witamina E, selen.

D i Guard nano
Ten biologicznie aktywny suplement diety,
dzięki witaminie C i magnezowi, skutecznie przyspiesza procesy przeciwutleniające w organizmie. Dzięki witaminie B1, B6,
magnezowi i kwasowi foliowemu wspiera
układ nerwowy.
D i Guard nano zawiera unikalne składniki
naturalne. Opuncja – to roślina, która jest
znana ze swych właściwości wspierających
metabolizm. Chlorella ma działanie detoksyfikujące i wspiera odporność. Chlorella wspomaga pracę układu trawienia.
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Usuwają z organizmu toksyny, substancje trujące i
metale ciężkie (chlorella)
Wspierają komórki wątroby i wzmacniają jej funkcje
detoksykacyjne (chlorella)
Chronią przed stresem oksydacyjnym (witamina C,
magnez)
Wspomagają pracę układu trawienia (chlorella) i
metabolizm (opuncja)
Wspierają układ nerwowy (witamina B1 i B6, kwas
foliowy, magnez)
Skład:
Proszek z liści opuncji figowej, chlorella, DL-metionina, kwas alfa liponowy, witamina B1, witamina B6, kwas foliowy, witamina C, magnez.

Wspierają układ odpornościowy (spirulina,
selen)
Aktywizują komórki odpornościowe (spirulina,
selen)
Działają antyoksydacyjnie (witamina E)
Wspierają pracę tarczycy (selen)

D I GUARD NANO,
DZIĘKI CHLORELLI,
POMAGA USUNĄĆ
Z ORGANIZMU
SOLE METALI
CIĘŻKICH
ORAZ WSPIERA
DETOKSYFIKUJĄCE
FUNKCJE WĄTROBY

DiReset dzięki spirulinie i selenowi wzmacnia
układ odpornościowy na każdym poziomie.

I NEREK.

Direct Hit – Regeneracja
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Cheviton
Wspierają strukturę włosów i
płytki paznokci (biotyna/cynk)
Oddziałują na suche, rzadkie i
cienkie włosy o rozdwajających
się końcówkach
Wspierają gęstość i objętość
włosów
Odżywiają włosy i paznokcie
od środka

TO WZMOCNIONE WSPARCIE ORAZ BUDULEC
DLA WŁOSÓW I PAZNOKCI (BIOTYNA, CYNK).
Skład:
L-Cysteina, DL-Metionina, kwas pantotenowy (witamina B5),
witamina B6, witamina B12, biotyna (witamina H), cynk.
64
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Dzięki biotynie i cynkowi preparat korzystnie wpływa na gęstość i objętość
włosów Preparat dzięki składnikom
(np.: cynk) neutralizuje działanie wolnych rodników i chroni przed negatywnymi czynnikami środowiskowymi
a także wspiera wzrok. Ten biologicznie
aktywny suplement diety zawiera aminokwasy cystynowy i metioninowy,
które uczestniczą w budowaniu paznokci. Metionina nie jest wytwarzana
w organizmie człowieka, dlatego należy uzupełniać jej zasoby ze źródeł zewnętrznych.

Granatin Q10
Granatin Q10 – to wyjątkowy preparat, łączący w sobie koenzym Q10
i jednego z najważniejszych przeciwutleniaczy, jakimi są winogrona.
Winogrona działają antyoksydacyjnie a więc odmładzająco i regenerująco na komórki.
Celem oddziaływania składników tego bioaktywnego suplementu
diety są organelle komórkowe, zwane mitochondriami, które są odpowiedzialne za wydzielanie energii w komórkach. Preparat dzięki
składnikom działa antyoksydacyjnie (witamina C, winogrona) pozwalając spowolnić procesy starzenia się, wspomaga pracę układu sercowo-naczyniowego (winogrona), pomaga zachować zdrowy wygląd
skóry (winogrona). Granatin Q10 dzieki winogronom reguluje również przemianę materii, funkcjonowanie układu krwionośnego i serca.

Działają antyoksydacyjnie - spowalniają procesy
starzenia się (winogrona, witamina C i E)
Wspomagają odnawianie się komórek (winogrona,
witamina C i E)
Zwalczają negatywne oddziaływanie wolnych
rodników (winogrona, witamina C i E)
Wspomagają przemianę materii (winogrona)
Wspomagają układ sercowo-naczyniowy (winogrona)

SIŁA I ENERGIA KOENZYMU Q10 W POŁĄCZENIU
Z POTĘŻNYM PRZECIWUTLENIACZEM – GRANATEM. TEN DUET JEST NIEPOKONANĄ DRUŻYNĄ O
DZIAŁANIU ODMŁADZAJĄCYM, KTÓRA ZAPEWNI
KOMÓRKOM ODNOWĘ I
REGENERACJĘ.

Skład:
Proszek z owoców granatowca właściwego,
ekstrakt z wytłoków winogron: oligomery
procyjanidów, koenzym Q10, witamina C,
witamina E, wapń.
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Enjoy NT
ENJOYNT Z BAMBUSEM
- NIEZASTĄPIONYM
ŚRODKIEM
DLA STAWÓW. WSPIERA ICH
RUCHOMOŚĆ.

Podtrzymuje zdrowie stawów i
kręgosłupa, chroni stawy podczas
dużego wysiłku
Wspiera tkankę łączną
Stymuluje odbudowę uszkodzonej
tkanki chrzęstnej stawów i kręgosłupa
Wspiera gibkość stawów

Skład:
Proszek z bambusa trzcinowatego, chlorowodorek glukozaminy,
siarczan chondroityny, metylosulfonylometan.
VISION
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Stymulują sprawność umysłową (miłorząb)
Wspierają pamięć i koncentrację (miłorząb)
Spowalniają procesy starzenia się
mózgu – działają antyoksydacyjnie
(miłorząb, witamina E)
Wspierają krążenie krwi w
naczyniach krwionośnych mózgu
(miłorząb)
Wspierają efektywność funkcji
komórek mózgu (miłorząb, DHA)

EnjoyNT wspomaga naturalną regenerację tkanki
chrzęstnej. Bambus posiada podwójne działanie:
wspomaga prawidłowy stan stawów i tkankę kostną. W odróżnieniu od wielu innych preparatów na
stawy, ten biologicznie aktywny suplement diety
oprócz glukozaminy i chondroityny, zawiera jeszcze MSM (metylosulfonylometan). MSM był badany pod kątem odnawiania i odżywiania komórek
stawów, procesów zapalnych w stawach. Ekstrakt
z bambusa wspomaga aktywną remineralizację tkanki kostnej. Glukozamina i chondroityna to
składniki powierzchni chrzęstnych.
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Brain-o-flex

Brain-o-fl ex jest preparatem o idealnie zbilansowanym, „inteligentnym”
składzie do wspomagania aktywności mózgu. Dzięki miłorzębowi
preparat wspiera krążenie krwi
w naczyniach krwionośnych
mózgu, dzięki czemu do
jego komórek trafi a
więcej tlenu i substancji
odżywczych.
Dochodzi do usprawnienia procesów poznawczych, koncentracji i pamięci. Preparat zapewnia
ochronę komórkom mózgu przed uszkodzeniem
na skutek procesów utleniających (witamina
E, miłorząb) oraz korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego (miłorząb).
Skład:
Suchy ekstrakt z miłorzębu japońskiego, lecytyna sojowa,
olej rybi, mlecz rybi, witamina E, witamina A.

TEN BIOLOGICZNIE
AKTYWNY SUPLEMENT
DIETY POMAGA
ZAKTYWIZOWAĆ
SPRAWNOŚĆ
UMYSŁOWĄ I
ROZJAŚNIĆ
ŚWIADOMOŚĆ
(MIŁORZĄB).
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OsteoSanum
Wspomagają aktywną remineralizację tkanki kostnej
Utrzymują prawidłowy poziom wapnia we krwi
Regenerują kości
Wzmacniają układ sercowo - naczyniowy
Preparat ten zawiera optymalną ilość wapnia i witaminy D3
– ważnych składników dla mocnych i zdrowych kości, jak
również witaminę K2, która odgrywa rolę w procesie mineralizacji kości. Niski poziom witaminy K jest powiązany z
występowaniem osteoporozy i złamań. Składniki tego biologicznie aktywnego suplementu diety stymulują rozwój tkanki kostnej, wspierają prawidłową strukturę kości i ich gęstość
mineralną, jak również utrzymują odpowiednią ilość wapnia
w kościach i zębach. Zawarta w preparacie witamina D przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu wapnia we
krwi oraz do prawidłowej absorpcji i wykorzystania wapnia
i fosforu. Wapń i witamina D są też ważne dla prawidłowej
pracy mięśni.
OsteoSanum posiada synergetyczne działanie na kilku płaszczyznach: wzmacnia strukturę kości, wspiera układ-sercowo-naczyniowy (witamina B6 i B12) i wspomaga regenerację
tkanki kostnej.

UWOLNIJ SIĘ OD UCZUCIA
CIĘŻKOŚCI W NOGACH,
PAJĄCZKÓW NACZYNIOWYCH I
PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI
ŻYLNEJ

VenoStrong
Łagodzą obrzęki (winogrona, wąkrota)
Zmniejszają uczucie ciężkości, ucisku i
osłabienia nóg (winogrona, wąkrota)
Regenerują i wspierają ścianki naczyń
krwionośnych (winogrona, wąkrota)

VenoStrong – to biologicznie aktywny suplement diety, którego
składniki korzystnie oddziałują na żyły (winogrona). Pozwala to
złagodzić zewnętrzne oznaki obrzmienia i uczucie ciężkich nóg.
Preparat dzięki winogronom usprawnia krążenie krwi w korycie naczyniowym, wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych i wspiera ich
napięcie. Głównymi składnikami preparatu VenoStrong są ekstrakty
owoców i skórki pomarańczy gorzkiej. Zawierają one bioflawonoidy – diosminę i hesperydynę.
Z kolei wąkrota wspiera zdrowe krążenie żylne i zapobiega uczuciu
ciężkich nóg. Stosowanie preparatu VenoStrong jest szczególnie
polecane podczas upałów, noszenia obuwia na wysokich obcasach
oraz wykonywania pracy wymagającej długotrwałego siedzenia
lub stania. Preparat jest również polecany podczas długich lotów
czy podróży.
Skład:

Skład:
Wyciąg z Shilajit, witamina B6, kwas foliowy (witamina B9),
witamina B12, witamina D3, wapń.
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WSPANIAŁY ŚRODEK
ZE SKŁADNIKAMI NA
WZMOCNIENIE KOŚCI.

VISION
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Ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy (90% hesperydyny i 10% diosminy), ekstrakt ze skórek winogrona, ekstrakt ze skórki gorzkiej pomarańczy (95% hesperydyny i 5% diosminy), ekstrakt z wąkroty azjatyckiej, ekstrakt z owocu papai.
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DLA PEŁNOWARTOŚCIOWEGO
ROZWOJU FIZYCZNEGO
DZIECI!

Junior Hit
Dla dzieci

Pełnowartościowe i zdrowe odżywianie się
odgrywa kluczową rolę w nauce i rozwoju dziecka. Jednak ścisłe przestrzeganie
zasad zdrowej diety nie zawsze jest łatwe.
Niewystarczająco zróżnicowana dieta
nie jest korzystna dla dziecka. NegatyPreparat Junior
wnie mogą też oddziaływać czynHit zapewnia wzniki środowiskowe Znaleźliśmy
mocnioną odporność,
rozwiązanie, które pozwoli wspierać zdrowie, i cieszyć się aktywnsilne kości, dobrą pamięć,
ością fizyczną dziecka.
koncentrację i wytrwałość
Wysokiej jakości preparaty Junior
w dążeniu do celu. PrepaHit – to bezpieczny zestaw zawierrat stworzony w trosce
ający witaminy, jak również makro i
o Twoje dziecko!
mikropierwiastki, które są ważne dla
harmonijnego rozwoju oraz dobrego
samopoczucia dzieci.Zestaw preparatów
Junior Hit zawiera składniki ważne dla układu
odpornościowego, mocnych kości oraz dobrej
pamięci i koncentracji.
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WSPOMAGAJĄCE
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ
KORZYSTNIE WPŁYWAJĄ NA ODPORNOŚĆ
(NP.: WITAMINA C, WITAMINY B6 I B12)
STYMULUJĄ FUNKCJE PSYCHOLOGICZNE
(WITAMINA B1, B9 PP)
ZAWIERAJĄ
WITAMINY
MAJĄ ZNACZENIE DLA
PRAWIDŁOWEJ TRANSMISJI
NERWOWEJ
STANOWIĄ DODATKOWE
ŹRÓDŁO WAPNIA
WZMACNIAJĄ
ZĘBY I KOŚCI

Szczęśliwe dziecko – to
zdrowe dziecko. Dziecięcy
organizm jest kruchym
mechanizmem, który
wymaga stałej ochrony.
Niczym diament potrzebuje on delikatnego
oszlifowania, które odkryje jego siłę, piękno i
blask.

„ZŁOTY ZESTAW”
WITAMIN I
MINERAŁÓW
WAŻNYCH DLA
ORGANIZMU
DZIECKA.

Junior Neo+
Preparat dostarcza dziecku wielu makro i mikropierwiastków, które są potrzebne do jego zdrowia i rozwoju. Witaminy z grupy B wspierają wszechstronnie i harmonijnie, ponieważ dbają o układ nerwowy i wspomagają
procesy poznawcze. Witamina D wspiera rozwój kości.
Witamina D3 pomaga organizmowi lepiej przyswajać wapń, fosfor, które
również są ważne dla zdrowego rozwoju kości. Ponadto, witamina D3 przyczynia się do prawidłowego poziomu wapnia we krwi.
Junior Neo+ jest wygodny w stosowaniu: ma postać tabletek do żucia o
naturalnym smaku czekoladowym, dzięki czemu przypomina dzieciom cukierki. Jednocześnie jest źródłem witamin.

Skład Junior Neo+:
Ekstrakt ze skórki cytryny bogaty w bio- flawonoidy, witamina A (beta-karoten), witamina
B1 (tiamina), witamina B2 (ryboflawina), witamina B6, folian (kwas foliowy - witamina B9),
witamina B12, witamina C, witamina D3, witamina E, niacyna (witamina PP), cynk, mangan,
miedź, chrom.
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Direct Hit – Junior hit

VISION
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Junior Be Healty
Junior Be Healthy zawiera naturalny składnik do podtrzymania
układu odpornościowego, dzięki
czemu wspiera regenerację organizmu podczas zwiększonego
wysiłku umysłowego i fizycznego
(witamina C).

JUNIOR BE HEALTHY
WSPIERA REGENERACJĘ
ORGANIZMU PODCZAS
ZWIĘKSZONEGO WYSIŁKU UMYSŁOWEGO I
FIZYCZNEGO
(WITAMINA C)

Witamina C jest bardzo silnym
przeciwutleniaczem. Uczestniczy
w regulacji procesów utleniająco-regenerujących, metabolizmie energetycznym, wspiera
naczynia krwionośne, kości, zęby
i dziąsła jak również wspiera odporność organizmu na infekcje.
Aktywnie uczestniczy w reakcjach odpornościowych. Propolis,
który zawiera ponad 180 różnych
cennych składników.

Skład Junior Be Smart:
Skoncentrowany olej rybi (w tym Omega
3, w tym EPA, w tym DHA), witamina A,
witamina D3.

Skład Junior Be Strong:
Miód, sok owoców z Aceroli, mleczko
pszczele, witamina B1, witamina B2,
witamina B6, witamina D3.
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DOBRA PAMIĘĆ
I ZDOLNOŚĆ
KONCENTRACJI

WZMACNIA UKŁAD
ODPORNOŚCIOWY

Junior Be Smart
Preparat ten zawiera wielonienasycone kwasy tłuszczowe
omega-3. Dowiedziono, że dzieci, których dieta jest bogata w
produkty z kwasami omega-3,
łatwiej przyswajają wiedzę, analizują informacje i mają wyższy
iloraz inteligencji.

Skład Junior Be Healthy:
Ekstrakt z propolisu, witamina C.

Junior Be Strong

ZAWIERA NATURALNY SKŁADNIK
DO PODTRZYMANIA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO

JUNIOR BE SMART
DZIĘKI DHA ZAWARTEMU W OMEGA-3 WSPOMAGA
PRACĘ MÓZGU I
WZROKU.

WZMACNIA ORGANIZM
OSŁABIONY PO
CHOROBIE

Wraz z intensywnym i przyjemnym smakiem preparatu dziecko otrzymuje rozpuszczalną w
tłuszczach witaminę D3, która
jest niezbędna dla rozwoju jego
kości. Witamina A wspiera odporność.

Witaminowy preparat, którego składniki dostarczają energii oraz są ważne dla
prawidłowego wzrostu i rozwoju kości
dziecka (witamina D) Miód, mleczko
pszczele, koncentrat soku wiśniowego
oraz inne efektywne składniki są doskonałym źródłem energii, która jest
niezwykle istotna dla rozwijającego
się organizmu dziecka. Witamina B1
pomaga zoptymalizować metabolizm,
korzystnie oddziałuje na układ nerwowy, funkcje psychologiczne i wspiera
prawidłową pracę serca. Witamina B2
zmniejsza uczucie znużenia i zmęczenia. Dla lepszej przyswajalności wapnia
i fosforu oraz rozwoju kości preparat zawiera również witaminę D3.

JUNIOR BE STRONG
SKŁADNIKI PRODUKTU
DOSTARCZAJĄ ENERGII
ORAZ SĄ WAŻNE DLA
PRAWIDŁOWEGO
WZROSTU I ROZWOJU
KOŚCI DZIECKA
(WITAMINA D)

WSPIERAJĄCE WZROK I
WIDZENIE
PRZYCZYNIAJĄCE SIĘ DO
ROZWOJU KOŚCI
ŹRÓDŁO
WIELONIENASYCONYCH
KWASÓW
TŁUSZCZOWYCH
DOSTARCZAJĄCE
ENERGII
WSPOMAGAJĄCE
AKTYWNOŚĆ
FIZYCZNĄ

POMAGA
ZOPTYMALIZOWAĆ
METABOLIZM,
KORZYSTNIE
ODDZIAŁUJE NA
UKŁAD NERWOWY
(WITAMINA B1)
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Bio-In jest spersonalizowanym programem zawierającym kultury probiotyczne 14 starannie dobranych szczepów, których wspólne oddziaływanie daje maksymalne efekty dla zdrowia.

Bio-In – to pierwszy na świecie pełnowartościowy program
odmładzający organizm na poziomie komórkowym poprzez
przywrócenie równowagi mikroflory jelitowej.
To system synbiotyczny, który zawiera cztery podstawowe grupy cennych
składników.
Probiotyki – to żywe kultury pożytecznych bakterii.
Prebiotyki (włókna spożywcze) – to substancje, które stymulują
rozwój i aktywność probiotyków (pożyteczne bakterie).
Kobiotyki są pokarmem nie tylko dla probiotyków, ale i dla
komórek organizmu człowieka.
Synbiotyki stanowią synergetyczne połączenie probiotyków i
prebiotyków.

1

Odmłodzenie
organizmu
na poziomie
komórkowym
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2

3

4

5

Przywrócenie
prawidłowej
przemiany
materii

Dostarczenie
substancji
odżywczych do
komórek

Podtrzymanie
równowagi
mikrobiomu

Usuwanie
produktów
rozpadu

Katalog produktów

PROBIOTYKI NOWEJ
GENERACJI BIO-IN SĄ JESZCZE
„INTELIGENTNIEJSZE”!
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NOW
OŚĆ-

Digestico
Digestico to pierwsza pomoc dla trawienia. Właściwości:
- Normalizacja pracy układu trawienia
- Poprawia pracę i funkcje wydzielnicze żołądka
- Zwiększa wydzielanie enzymów trawiennych
- Stymuluje perystaltykę jelit, poprawia defekację
- Poprawia pracę wątroby, wspomaga procesy detoksykacyjne w organizmie
- Stymuluje wydzielanie żółci, zmniejsza ryzyko tworzenia się kamieni w pęcherzyku żółciowym

Activico to produkt na bazie błonnika. Właściwości:
- Poprawia perystaltykę jelit, jest pożywieniem dla probiotyków
- Zawartość włókien rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych >60%
- Normalizuje konsystencję treści jelitowej
- Poprawia defekację, zapobiega zaparciom
- Zmniejsza apetyt, poprawia przemianę materii
- Wspomaga wydalanie toksyn
- Zapobiega zapaleniu jelit
- Oddziałuje jak prebiotyk

Cobiotico
Cobiotico to odżywianie na poziomie komórkowym. Właściwości:
- Poprawia dostarczanie substancji odżywczych do komórek
organizmu i bakterii
- Enzymy roślinne pomagają rozłożyć makrocząsteczki
pokarmu
- Stymuluje wydzielanie enzymów trawiennych
- Poprawia funkcje warstwy nabłonkowej jelit
- Wspomaga rozwój pożytecznych bakterii
VISION

Synbiotics Women care

NAJLEPSZE SYNBIOTYKI

Wspomaga zdrową mikroflorę dróg moczowych i okolic intymnych oraz podtrzymuje równowagę mikroflory. Przywraca równowagę mikroflory dróg moczowo-płciowych.
Chroni przed patogenami, które wywołują infekcje dróg moczowych,
zwłaszcza E. coli.
- Zapobiega rozwojowi drożdżycy i innych infekcji.
- Podtrzymuje naturalny poziom pH w pochwie.
- Poprawia przemianę materii i przyczynia się do zmniejszenia masy ciała.
- Wytwarza witaminę K, która zapobiega rozwojowi osteoporozy.

Synbiotics Immune care

Activico
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UAKTYWNIENIE TRAWIENIA

2016
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Wspomaga pracę układu odpornościowego, zmniejsza reakcje
alergiczne oraz przywraca równowagę mikroflory. Pomaga uregulować reakcje odpornościowe (w tym alergiczne).
- Zwiększa odporność na wszystkie rodzaje infekcji.
- Łagodzi reakcje alergiczne.
- Odbudowuje naturalną barierę biologiczną w jelitach.
- Poprawia mikroflorę skóry i zmniejsza ryzyko wystąpienia trądziku.
- Podtrzymuje zdrową równowagę mikroflory w jelitach i całym organizmie.

Synbiotics Nutrition care
Wspomaga zdrowie układu trawienia oraz zapewnia równowagę mikroflory.
- Przywraca równowagę mikroflory w jelitach i całym organizmie.
- Poprawia trawienie i przyswajalność substancji.
- Rozkłada laktozę, zmniejsza nietolerancję laktozy.
- Produkuje witaminy z grupy B i witaminę K.
- Chroni przed zatruciem pokarmowym.
- Zapobiega infekcjom i zapaleniom jelitowym.
- Hamuje rozwój chorobotwórczych bakterii.
- Dba o zdrowie jamy ustnej i zapobiega powstawaniu płytki nazębnej.
- Obniża poziom cukru we krwi.

Bio-in
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ZASTOSOWYWANIE
Indywidualne programy oddziałujące na cały organizm

14 dni
Express Solution
program

28 dni
Fast Fix
program

Przyspieszony program o silnym i ukierunkowanym działaniu, pozwalający uzyskać
szybkie efekty. Stosowany w przypadku wystąpienia poważnego zaburzenia.
11

Long Lasting
program
Spersonalizowany
program

Bio-In

4

Activico

Digestico

Synbiotics

Cobiotico

Program o średniej długości, którego celem jest ukierunkowane i ogólnowzmacniające oddziaływanie na cały organizm dla uzyskania trwalszych efektów. Stosowany
w przypadku przewlekłego zaburzenia lub profilaktycznie, w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju choroby.
11

70 dni

01

02

02

8

Program przywracający równowagę mikrobiomu całego organizmu, który zapewnia trwałą poprawę przemiany materii i odmłodzenie komórek organizmu. Stosowany w celu zbilansowania pracy całego organizmu.
11

02

03

04

05

06

07

0

Stwórz dowolną liczbę programów na bazie indywidualnych cech Twojego organizmu. Wybierz synbiotyki, które najbardziej odpowiadają Twoim potrzebom.

“ Program probiotyczny Bio-In zawiera miliardy jednostek koloniotwórczych i
doskonale nadaje się do zasiedlenia jelit przez pożyteczne bakterie. “

Dlaczego Bio-In jest najbardziej skuteczny?

Michael Tvede ,
kierownik Wydziału Mikrobiologii Klinicznej, Rigshospitalet, Szpital
Uniwersytecki w Kopenhadze

Bio-In zwalcza
przyczyny choroby,
a nie tylko tłumi jej
objawy.
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Piąta generacja proKażdy
program jest biotyków gwarantuje
dostosowany ich trwałość w układzie pokarmowym
do indywina poziomie 90%.
dualnychproduktów
Katalog
potrzeb.

W chwili obecnej Bio-In jest jedynym
naturalnym programem, który gwarantuje, że żywe probiotyki w każdej
saszetce pozostaną żywe do upływu
terminu ważności.

Bio-In contains Opakowanie Bio-In zostało wypro14 patented
dukowane według najnowszych
probiotic
technologii, dzięki czemu pozwala
strains
zachować właściwości probiotyków w temperaturze pokojowej.
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Smart Food
Smart Food, czyli „inteligentna żywność” od VISION, jest
ważna dla zdrowego trybu życia i zbilansowanego odżywiania się.

Produkty z linii Smart Food są doskonałym
rozwiązaniem dla tych, którzy pragną uzyskać nową jakość życia, dbać o zdrowe i
dobre nawyki oraz wzbogacić dietę o jakościowe produkt.

Preparat wywołuje turbozmiany w
organizmie, ponieważ jest bogatym
źródłem cennych substancji i dostarcza organizmowi wszystkiego,
co jest niezbędne dla zdrowia i sił
witalnych. Składniki aktywne wspomagają codzienną ochronę organizmu przed
szkodliwym oddziaływaniem czynników
zewnętrznych oraz przyczyniają się do odnowy komórek i wzmocnienia całego organizmu.
Wszystkie produkty z linii VISION Smart
Food są wytwarzane przy użyciu najnowocześniejszych technologii z organicznych,
ekologicznych i bezpiecznych składników.
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Katalog produktów

Składniki roślinne, takie jak
zioła, kwiaty i owoce, są suszone próżniowo w bardzo
niskich temperaturach, dzięki
czemu ich fizyczna struktura
nie ulega uszkodzeniu. W ten
sposób składniki nie wymagają obróbki chemicznej i zachowują 97% swych cennych
właściwości.
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NOW
OŚĆ-

Zaawansowana
technologia

PURE

Poranna
detoksykacja

PURE – to wyjątkowo skuteczny napój o działaniu detoksykacyjnym.
Wspomaga pracę wątroby, co przyczynia się do optymalnej filtracji
krwi i usuwania toksyn (rozmaryn). Wspomaga apetyt (kolendra) reguluje pracę układu pokarmowego (truskawka) i wspomaga oczyszczanie organizmu (pokrzywa).

LIFE

MIND

VISION

ekstrakt z owoców acai, ocet
jabłkowy, liście rozmarynu,
korzenie szparagów, liście
truskawek, owoce kolendry,
liście brzozy, liście pokrzywy,
korzeń mniszka, liofilizowane
(wysuszone metodą sublimacji) kawałeczki jabłka.

Składniki:
ekstrakt z cytryńca chińskiego, ekstrakt z korzenia żeńszeniu, ekstrakt z korzenia
lukrecji, liście chińskiej zielonej herbaty, liście rozmarynu,
mate, łodyga owsa, nasiona
guarany, liście pokrzywy, liofilizowane (wysuszone metodą sublimacji) owoce czarnej
porzeczki.

Działanie relaksujące
przed snem

Napój MIND, dzięki składnikom, jest doskonałym środkiem w na zachowanie spokoju , ponieważ stymuluje poczucie harmonii i ułatwia
zasypianie. Ponadto, ten wspaniały napój posiada właściwości antystresowe.
Katalog produktów

Kontrola
jakości surowca
wyjściowego
oraz materiałów
stosowanych w
produkcji

Składniki:

Działanie tonizujące w
drugiej połowie dnia

LIFE – to orzeźwiający napój energetyczny ze składnikami do naturalnego sty- mulowania organizmu i wspomagania sprawności umysłowej. Napój ten, dzięki składnikom, korzystnie wpływa na ogólne
samopoczucie i pracę mózgu, wspoma- ga koncentrację i wydajność
(cytryniec, żeńszeń, zielona herbata, guarana, mate). Wzmacnia układ
sercowo-naczyniowy (mate). W przeciwieństwie do niektórych popularnych napojów energetyzujących ten bio-napój nie powoduje uzależnienia.
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2016

Składniki:
ekstrakt z lawendy, ekstrakt z
amli, liście melisy cytrynowej,
rooibos, liofilizowane (wysuszone meto - dą sublimacji)
kwiaty rumianku, kwiaty lipy,
liście mięty, kora cynamonowca, kwiaty lawendy.

Liofilizowanie
składników i suszenie
ziół

UNIKALNY
PRODUKT
OD VISION
W POSTACI
NAPOJU

Kriorozdrabnianie
i nadkrytyczna
ekstrakcja
składników

Herbafikacja –
połączenie ziół i
ekstraktów

Kontrola jakości
produktu
końcowego

W technologii produkcji bionapoju wykorzystuje się unikalną metodykę opracowaną i
wdrożoną w Laboratorium DEM4. Herbafikacja pozwala pokryć cząsteczki wysuszonych
ziół ekstraktami roślinnymi.
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NEW
-201
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Chocolight

Chocolight

Maksymalnie korzystny dla zdrowia skóry,
kości, zębów, paznokci i włosów. Posiada
silne działanie antyoksydacyjne, zapewnia
skórze elastyczność i poprawia ogólny stan
organizmu.

Przeznaczony do podtrzymania zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Posiada silne
działanie antyoksydacyjne, poprawia krążenie, spowalnia procesy starzenia się, pomaga
zachować prawidłowe ciśnienie krwi i reguluje krzepliwość krwi.

Skład:

Skład:

Gorzka czekolada, masło kakaowe, lecytyna sojowa, hydrolizowany kolagen z ryb morskich, kwas hialuronowy,
witaminy E, C, B1, B3, H, A, cynk, selen, miedź.

Gorzka czekolada, masło kakaowe, l-arginina, likopen,
kwercetyna, resweratrol, magnez, witaminy E, B6, B12,
kwas foliowy, lecytyna sojowa.

CHARM

LOVE

Chocolight

THINK

Poprawia pracę mózgu i centralnego układu nerwowego. Pomaga przywrócić zapasy
energii, zapobiega przemęczeniu umysłowemu, poprawia zdolności kognitywne i
koncentrację.
Skład:
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Gorzka czekolada, masło kakaowe, lecytyna sojowa,
l-glutamina, liście ginkgo biloba, nasiona czarnej fasoli,
l-arginina, l-tyrozyna, koenzym Q10, witaminy C, B2, B3,
B6, B1, B12, B5, H, l-leucyna, l-walina, l-glicyna, kwas alfa-liponowy, l-izoleucyna, magnez, cynk, żelazo, mangan,
kwas foliowy, miedź, selen.
VISION
Katalog produktów

Substancje odżywcze
w wyśmienitej gorzkiej
czekoladzie

SPOŻYWANIE CZEKOLADY JEST ZALECANE NAWET
PRZEZ KARDIOLOGÓW. TO BOGATE W SUBSTANCJE
ODŻYWCZE I DOSKONAŁE W SMAKU UZUPEŁNIENIE
TWOJEJ CODZIENNEJ DIETY I ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA.
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dla Twojej
doskonałości!
Produkty D4X są wytworzone przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii na bazie organicznych, ekologicznych i
bezpiecznych składników. Użycie nanotechnologii w procesie
produkcji pozwala wykorzystać najmniejsze cząstki substancji
odżywczych (o wielkości poniżej 100 nanometrów), co zapewnia efektywniejsze przyswajanie zawartych w produkcie
substancji aktywnych biologicznie.
Wszystkie produkty D4X Smart Food zawierają unikalną kompozycję różnych rodzajów miodu – manuka, gryczanego, spadziowego, leśnego, rzepakowego, lipowego, lawendowego,
słonecznikowego i miodu z dzwoneczków, jak również ekstraktów roślinnych. „Inteligentne produkty” z linii D4X, dzięki
składnikom, wspomagają usuwanie toksyn z organizmu oraz
dostarczają mu ważnych substancji. Jest to żywność nowej
generacji, której celem jest zapewnienie szybkiego i cennego
pożywienia. Jest to doskonałe rozwiązanie dla współczesnych
ludzi, zwłaszcza mieszkańców metropolii. Linia D4X składa
się z 4 zestawów: Get Active („Bądź aktywny”), Get Young
(„Bądź młody”), Get Smart („Bądź mądry”), Get Detox („Detoksykacja”). Super Food – to dar natury. Wyraziste i bogate we
wszelkie istotne składniki produkty mają ogromny potencjał
odżywczy. Super żywność, dzięki składnikom, napełnia organizm energią i uzupełnia zasoby substancji odżywczych.

Dodaj do jogurtu, soku lub innego napoju.
Zastąp niezdrowe przekąski produktami
VISION Smart Food.
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Wyścig z czasem

Równowaga dla Twojej fizjologii

Uzupełnij swoją energię

Pobudzaj swój mózg

D4X Get Young

D4X Get Detox

D4X Get Active

D4X Get Smart

Efektywny i najbardziej smakowity sposób na walkę z czasem. Get
Young zawiera ekstrakty roślinne
bogate w przeciwutleniacze (bez).
Preparat zawiera reseweratrol badany pod kątem oddziaływania przeciwutleniającego i korzystnie wpływa
na ogólny stan organizmu. Superżywność owoce acai – to sensacyjne
odkrycie, uznane przez wszystkich
światowych ekspertów w dziedzinie żywienia. To „najsmaczniejszy”
sposób na wprowadzenie do diety
owoców.

Dzięki składnikom efektywnie wspomaga zachować równowagę fizjologiczną. Get Detox zawiera ekstrakty
roślinne, które dostarczają organizmowi energii, sił i zdrowia. Superżywność miód manuka 20+, zawarty
w preparacie D4X, posiada bardzo
wysoki czynnik manuka, który czyni
go „królem” miodów. Miód manuka
jest znany ze swych właściwości. O
wartości miodu świadczy unikalny
manuka faktor (UMF) na poziomie
UMF 5. Miód o wartości UMF 16+ i
wyższej jest doskonałej jakości. Jest
200 razy skuteczniejszy od innych
rodzajów miodu. Zawiera cztery razy
więcej minerałów niż zwykły miód
wielokwiatowy.

Brakuje Ci wewnętrznej energii? Get
Active zawiera substancje odżywcze
i ekstrakty roślinne, które zapewniają
równowagę składników w organizmie,
niezbędną do uzupełnienia energii
i zachowania zdrowia. Stosowanie
produktu jest bezpieczną i efektywną
podstawą zdrowego trybu życia oraz
utrzymania dobrej kondycji organizmu.
Spirulina, która jest superżywnością, w
naturze jest bogata w beta-karoten i
wapń. Zawiera aminokwasy i wzmacnia układ odpornościowy. Wysoka
przyswajalność białka oznacza, że organizm może efektywnie rozkładać i
przyswajać wszystkie aminokwasy. Fakty o spirulinie: Zawartość substancji odżywczych w 1 g spiruliny odpowiada 1
kg warzyw. Spirulina zawiera wszystkie
niezbędne aminokwasy. Jest jednym z
najlepszych źródeł białka.

Doskonały sposób na aktywizację
zdolności umysłowych. Get Smart
zawiera ekstrakty roślinne, które
wspomagają funkcje poznawcze.
Pomaga zwalczyć stres, wspomagać
nastrój i koncentrację oraz zwiększyć
przypływ energii (żeń-szeń) Superżywność matcha zawiera składniki
ważne dla efektywnej pracy mózgu.
Ta zielona superherbata w sproszkowanej postaci szybko dostarcza mózgowi energii, nie powodując przy
tym wzrostu ciśnienia krwi. Matcha
zawiera cały różnych składników.
Dzięki składnikom łagodzi stres oraz
wspomaga nastrój i koncentrację.

Skład:
Miód, ekstrakt z suszonych owoców acai,
ekstrakt z suszonych owoców liściokwiatu
garbnikowego, ekstrakt z suszonych owoców bzu czarnego, ekstrakt z suszonego
korzenia rdestowca w tym 98,42 % resweratrolu, ekstrakt z suszonych kwiatów goździkowca korzennego, lecytyna sojowa,
mleczko pszczele.

Skład:
Miód, ekstrakt z suszonych owoców acai,
ekstrakt z suszonych owoców liściokwiatu
garbnikowego, ekstrakt z suszonych owoców bzu czarnego, ekstrakt z suszonego
korzenia rdestowca w tym 98,42 % resweratrolu, ekstrakt z suszonych kwiatów goździkowca korzennego, lecytyna sojowa,
mleczko pszczele.

Skład:
Miód, spirulina w proszku, ekstrakt z suszonej kory cynamonu, chlebek pszczeli,
L-karnozyna, lecytyna sojowa, kwas bursztynowy, L-arginina.

Skład:
Miód, herbata chińska w proszku Matcha,
ekstrakt z suszonych liści rozmarynu lekarskiego, ekstrakt ze sproszkowanych nasion
kakaowca właściwego, eecytyna sojowa,
ekstrakt z suszonych liści żeń-szenia właściwego / ginsenozydy, propolis, ekstrakt z
suszonych owoców orzecha włoskiego.

D4X USUWA TOKSYNY Z
TWOJEGO ORGANIZMU
I DOSTARCZA MU
NIEZBĘDNYCH
SUBSTANCJI.
Ekskluzywna mieszanka miodowa z dodatkiem superodżywczych składników
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VISION łączą
“ Produkty
w sobie najlepsze
nowoczesne
technologie
kosmetyczne i moc

Kosmetyki

przyrody. Dokonaliśmy

Unikalna seria kosmetyków VISION została opracowana na bazie naturalnych składników o
potwierdzonej skuteczności. Najnowocześniejsze
produkcyjne technologie
oczyszczania, obróbki i
przechowywania składników pozwalają wydobyć
z nich i zachować dla konsumenta to, co w nich najlepsze.
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Preparaty do pielęgnacji
skóry VISION nie zawierają
parabenów i fenoksyetanolu. Wyjątkowe formuły preparatów oddziałują
kompleksowo, co powiela
i wzmacnia cenne właściwości każdego składnika.

rewolucji nie tylko na
poziomie połączenia
aktywnych składników,
ale również ich
efektywności oraz
oddziaływania na
proces starzenia się
skóry.

“

Naturalne produkty
do pielęgnacji
skóry – to
najskuteczniejszy i
najbezpieczniejszy
sposób na
zachowanie młodej
i zdrowej skóry.

Daniel Jutar,
profesor uniwersytetu Paris
Dauphine i światowej sławy
innowator w dziedzinie
kosmetologii
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Wieczna młodość
Linia Skincare oferuje wysokiej
jakości preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji cery, które chronią przed negatywnym oddziaływaniem czynników środowiskowych, promieni UV i wolnych
rodników,
zmniejszają
ilość
zmarszczek dzięki stymulowaniu
produkcji własnego kolagenu i
elastyny, poprawiają elastyczność
i jędrność skóry, pozwalają jej zachować naturalny promienny wygląd, jak również nawilżają skórę
i dostarczają jej najpotrzebniejszych składników.
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Wykorzystanie najnowszej technologii Ultradense pozwala wyprodukować ultragęste emulsje
do produktów kosmetycznych
VISION Skincare przy użyciu
ultradźwięku, który rozbija krem
na niezwykle drobne nanocząsteczki, potrafiące skutecznie
przenikać do głębokich warstw
skóry.

Roślinne komórki
macierzyste
PhytoCellTec™
nunatak®

Nabłonkowy
czynnik Wzrostu
(EGF)

Biopeptydy

Ultradense®
high-tech

Katalog produktów

Podaruj
swojej skórze
prawdziwą
przyjemność.
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Krem na noc
Badania kliniczne
potwierdziły, że
NAWILŻENIE SKÓRY
ZWIĘKSZA SIĘ o 20-75%
u wszystkich badanych
osób.

POPRAWIA NAPIĘCIE I JĘDRNOŚĆ
SKÓRY
PRZYWRACA SKÓRZE ELASTYCZNOŚĆ I JĘDRNOŚĆ
NAWILŻA
ZAPOBIEGA POWSTAWANIU
ZMARSZCZEK

STYMULUJE PRODUKCJĘ KOLAGENU I
ELASTYNY
ODDZIAŁUJE KOJĄCO
CHRONI PRZED STRESEM
SPOWODOWANYM PRZEZ ZMIANY
TEMPERATUR
ZAPEWNIA SKÓRZE NATURALNIE
PROMIENNY WYGLĄD

Nocą organizm traci dużo wody, ale dzięki stosowaniu kremu VISION Skincare na noc skóra zawsze
będzie nawilżona i zregenerowana.
Krem na noc jest produkowany na bazie stajałej wody lodowcowej z Alp Szwajcarskich (lodowiec
znajduje się na wysokości 3 658 m). Woda ta została poddana procesowi naturalnego oczyszczania
i zawiera wiele cennych pierwiastków. Woda lodowcowa jest enkapsulowana w liposomach, które
tworzą kulki czystego sprężonego tlenku wodoru.
Zawartość wody w głębokich warstwach skóry jest różna, od 80% w głębokich warstwach do 13% w
warstwach zewnętrznych. Tylko liposomy potrafią zapewnić dostarczanie wody do głębokich warstw
skóry i posiadają długotrwały efekt nawilżający.
Krem na noc VISION Skincare posiada działanie regenerujące, nawilżające i odżywcze, wspomaga
odnawianie się skóry oraz czyni ją bardziej gładką i jedwabistą.
Zastosowanie:
Stosuj po serum,
rozprowadzając
równomiernie na twarzy,
szyi i dekolcie.

Omijaj
okolice
oczu.

Skład:
Swiss Glacier Water, PhytoCellTec™ nunatak®, Epidermal growth factor (EGF), Lecithin, Bio-peptides, Iceland moss powder,
Citric acid.
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Kosmetyki – Vision Scincare

VISION
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POSIADA
DZIAŁANIE
PRZECIWZAPALNE
ZAPOBIEGA
POWSTAWANIU
ZMARSZCZEK
ZWALCZA
NIEDOSKONAŁOŚCI
I ŁAGODZI
PODRAŻNIENIA
SKÓRY
PRZYSPIESZA
REGENERACJĘ
SKÓRY
STYMULUJE
PRODUKCJĘ
KOLAGENU I
ELASTYNY
POPRAWIA
NAPIĘCIE I
JĘDRNOŚĆ SKÓRY

KAŻDY
PREPARAT
MA SWOJE
UNIKALNE
WŁAŚCIWOŚCI
I SKŁADNIKI
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Serum do twarzy
Serum o wysokiej skuteczności znacząco zmniejsza zauważalne oznaki starzenia się oraz rewitalizuje zmęczoną i zwiotczałą skórę. Unikalna
formuła ze specjalnym czynnikiem wzrostu IL10
posiada silne działanie przeciwzapalne, które pomaga zwalczyć niedoskonałości skóry i złago- dzić
stany zapalne. Ten kosmetyk znacząco zmniejsza
oznaki fotostarzenia się skóry, takie jak zmarszczki
i fałdki, poszerzone pory, zwiotczenie skóry, przebarwienia czy matowy kolor cery.
Zastosowanie:
Stosuj po serum,
rozprowadzając
równomiernie na twarzy,
szyi i dekolcie.

Omijaj
okolice
oczu.

Skład:
Phyto-CellTec™ nunatak®, Bio-peptides, Epidermal growth factor (EGF), Phospholipids, Vitamin E, Sunflower seed oil, Lecithin.
Kosmetyki – Vision Scincare

VISION
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Krem pod oczy
EKSKLUZYWNA
LINIA
KOSMETYCZNA,
KTÓRA POZWALA
UZYSKAĆ
ZASKAKUJĄCE
EFEKTY W
ZAKRESIE
ODMŁADZANIA
SKÓRY.
NIEZALEŻNE BADANIA
POTWIERDZIŁY, ŻE
DŁUGOTRWAŁE
STOSOWANIE
PRODUKTÓW VISION
SKINCARE POPRAWIA
ELASTYCZNOŚĆ SKÓRY O
PONAD 10% I ZMNIEJSZA
ILOŚĆ ZMARSZCZEK O
PONAD 10%.
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WZMACNIA BARIERĘ OCHRONNĄ
SKÓRY

REDUKUJE CIENIE I WORKI POD
OCZAMI

NAWILŻA

POSIADA DŁUGOTRWAŁY EFEKT
LIFTINGUJĄCY

ZMNIEJSZA POWSTAWANIE
ZMARSZCZEK WOKÓŁ OCZU

Krem do pielęgnacji skóry wokół oczu VISION Skincare Eye Cream zawiera ekstrakt z perskiej albicji jedwabistej i Deturoside®, który posiada właściwości przeciwzapalne i odmładzające, jak również
zwęża pory.
Ekstrakt z perskiej albicji jedwabistej poprawia oddychanie skóry, wspomaga produkcję energii w
komórkach i zmniejsza pigmentację – jedną z przyczyn pojawienia się zmarszczek oraz matowie- nia
i zwiotczenia skóry.
Oddziałując jak bariera, krem ten pomaga zachować w skórze kolagen i elastynę, zmniejszając w ten
sposób oznaki zmęczenia skóry: worki i cienie pod oczami czy zmieniony owal twarzy. Krem ten pomaga skórze zachować świeżość i młodość.
Zastosowanie:
Stosuj przed
nałożeniem
kremu na twarz

Nanieś niewielką ilość pod oczy,
wygładź delikatnie opuszkami
palców od zewnętrznego do
wewnętrznego kącika.

Skład:
Phyto-CellTec™ nunatak®, Bio-peptides, Epidermal growth factor (EGF), Silk tree, Darutoside®, Vitamin E, Sunflower seed oil,
Lecithin.
Kosmetyki – Vision Scincare

VISION
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Krem na dzień SPF20

Krem na dzień SPF30

Idealny na chłodną porę roku.
ZAPOBIEGA PRZEDWCZESNEMU
STARZENIU SIĘ
ZAPOBIEGA POWSTAWANIU
ZMARSZCZEK
STYMULUJE PRODUKCJĘ KOLAGENU I
ELASTYNY
NAWILŻA POPRAWIA NAPIĘCIE I
JĘDRNOŚĆ SKÓRY
PRZYSPIESZA REGENERACJĘ SKÓRY

Idealny na gorącą porę roku.
Przyczyną przedwczesnego starzenia się skóry w 90%
przypadków są promienie słoneczne. Już 20-minutowa
ekspozycja na słońce może być szkodliwa dla skóry. Pod
wpływem promieni UV gwałtownie zwiększa się ilość
wolnych rodników w organizmie, co prowadzi do uszkodzenia komórek skóry i w rezultacie przyspiesza jej starzenie się.
Zimą potrzebne są kosmetyki o gęstszej konsystencji do
odżywiania i regeneracji wysuszonej od wiatru skóry.
Latem, odwrotnie, skóra potrzebuje kosmetyków o lekkiej i
miękkiej teksturze, która nie pozostawia wrażenia tłustości.
Zastosowanie:
Stosuj po serum,
rozprowadzając
równomiernie na
twarzy, szyi i dekolcie.

PRZEZNACZONY DO KAŻDEGO
RODZAJU SKÓRY KREM
NAWILŻAJĄCY DOSKONALE
CHRONI SKÓRĘ PRZED
PROMIENIAMI UV

Skład:
Phyto-CellTec™ nunatak®, Bio-peptides, Epidermal growth
factor (EGF), Vitamin E, Sunflower seed oil, Homosalate,
Lecithin.
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Omijaj
okolice
oczu.

Skład:
Phyto-CellTec™ nunatak®, Bio-peptides, Epidermal growth factor (EGF),
Homosalate, Lecithin.
Kosmetyki – Vision Scincare

VISION

101

Maseczka do twarzy
ZAPEWNIA SKÓRZE
NATURALNIE PROMIENNY WYGLĄD
ZAPOBIEGA POWSTAWANIU
ZMARSZCZEK
STYMULUJE PRODUKCJĘ KOLAGENU I
ELASTYNY
POSIADA DZIAŁANIE
ROZJAŚNIAJĄCE
WZMACNIA BARIERĘ
OCHRONNĄ SKÓRY

NIE BĘDZIESZ JUŻ
POTRZEBOWAĆ ŻADNYCH
ZASTRZYKÓW ANI
ZABIEGÓW FIZYCZNYCH

Maseczka do twarzy linii VISION Skincare została wyprodukowana z wykorzystaniem enkapsulo- wanej witaminy
C. Enkapsulowana w liposomach witamina C przenika do
najgłębszych warstw skóry i oddziałuje dwa razy skuteczniej, chroniąc skórę przed wpływem wolnych rodników.
Jest wchłaniana przez skórę podczas wmasowywania i nie
ulega zniszczeniu. Witamina C wchodzi w reakcję z tlenem
i traci swoje właściwości, ale technologia enkapsulacji pozwala zachować jej bioaktywność nie tylko w tubce, ale
również po zastosowaniu maseczki.
Zastosowanie:

Rozprowadź
równomiernie
na twarzy, szyi
i dekolcie

Rozmasowuj do
czasu aż kapsułka
z witaminą C
się wchłonie i
maseczka zmieni
kolor

Omijaj
okolice
oczu

Stosuj dwa
razy w
tygodniu

Skład:
Phyto-CellTec™ nunatak®, Bio-peptides, Epidermal growth factor
(EGF), White clay, Encapsulated
Vitamin C, Vitamin E, Iceland moss
extract, Lecithin.
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Żel Millenium Neo
Chroni komórki skóry przed wolnymi rodnikami
Głęboko i intensywnie odżywia skórę
Tonizuje skórę i zwiększa jej elastyczność
Spowalnia proces starzenia się i wygładza zmarszczki
Łagodzi drobne stany zapalne i pomaga zwalczyć niedoskonałości skóry
Nie powoduje reakcji alergicznych i pasuje
do każdego rodzaju skóry
Żel Millenium Neo jest wysoce efektywnym preparatem
przeciwstarzeniowym. Odmładza skórę, chroni
jej komórki przed wolnymi rodnikami, aktywizuje
mikrokrążenie i stymuluje regenerację komórek jak
również efektywnie zwalcza niedoskonałości skóry.
Zastosowanie:
Stosuj po serum,
rozprowadzając
równomiernie
na twarzy, szyi i
dekolcie

Omijaj
okolice
oczu.

ŻEL MILLENIUM
NEO TONIZUJE
SKÓRĘ, CZYNI
JĄ BARDZIEJ
ELASTYCZNĄ,
ODŚWIEŻONĄ
I PROMIENNĄ
ORAZ WYGŁADZA
ZMARSZCZKI.

Skład:
Hydrolyzed Wheat protein, Aloe barbadensis leaf juice, Panax ginseng root extract, Equisetum arvense extract, Camellia sinensis leaf
extract, Centella asiatica extract, Ginkgo biloba leaf extract, Hyaluronic acid, Vitamin E.
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Gąbki VISION w 100% składają się z ekologicznie czystego
biomateriału – włókien konjacu z dodatkiem innych ekstraktów
roślinnych. W procesie produkcji gąbek korzeń konjacu jest
suszony, mielony na proszek i mieszany ze specjalną ﬁ ltrowaną
wodą pochodzącą ze skał wulkanicznych.
Zawiera minerały i przeciwutleniacze
Głęboko oczyszcza i delikatnie
złuszcza naskórek
Pomaga utrzymać neutralny poziom
pH skóry
Wspomaga regenerację komórek
skóry
Może być stosowana do delikatnej
skóry wokół oczu
Może być stosowana do skóry
wrażliwej
Może być stosowana do delikatnej
skóry niemowląt i dzieci

Gąbki VISION Skincare:

NOW
OŚĆ

-201

doskonały sposób na delikatne oczyszczanie skóry.

Gąbka do skóry
tłustej

Gąbka do skóry
suchej

Gąbka do skóry
wrażliwej

Gąbka zawiera ekstrakt z aktywowanego węgla bambusowego, który jest
szczególnie polecany do oczyszczania
i pielęgnacji skóry tłustej i problematycznej. Pomaga kontrolować nadmierne wydzielanie sebum, oczyszcza
pory oraz usuwa wągry i zabrudzenia.

Odżywia skórę i odbudowuje
jej barierę lipidową. Poprawia
zdolność skóry do wchłaniania
i zatrzymywania wody, zwiększa elastyczność i jędrność oraz
wzmacnia funkcje ochronne.

Odżywia skórę i odbudowuje jej barierę lipidową. Poprawia zdolność skóry
do wchłaniania i zatrzymywania wody,
zwięk- sza elastyczność i jędrność oraz
wzmacnia funkcje ochronne.

Zalecenia dotyczące stosowania

Zmocz gąbkę ciepłą wodą.
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Odciśnij nadmiar wody.

Delikatnie oczyść skórę. Po zmoczeniu
i zwiększeniu objętości gąbki używaj
jej płaskiej strony, wykonując kołowe
ruchy po twarzy lub ciele, aby w ten
sposób złuszczyć obumarłe komórki
naskórka i usunąć brud.

Po użyciu gąbkę należy
dokładnie umyć i wysuszyć
w przewiewnym miejscu, aby
można było jej ponownie
użyć.
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EnjoyNT

Harpago żel
Wspomaga podczas dużego
wysiłku
Dba o prawidłowy stan tkanki
łącznej
Pomaga zachować ruchomość i
giętkość tkanek
Łagodzi zmęczenie i ciężkość
mięśni po uprawianiu sportu
Żel EnjoyNT Harpago jest przeznaczony do
kompleksowego wsparcia tkanek i zachowania zdrowej kondycji tkanki mięśniowej.
Żel zawiera pieprz kajeński, który oddziałuje rozgrzewająco na mięśnie, poprawia
przepływ krwi i przyspiesza regenerację
zmęczonych tkanek. Głównym składnikiem żelu jest tzw. czarci pazur, który pomaga zmniejszyć drobne stany zapalne
oraz dyskomfort mięśni, zmniejsza nabrzmienia i wspomaga ruchomość. Olej
arachidowy pomaga odbudować tkanki
po bardzo dużym wysiłku fizycznym.
Skład:
Hakorośl rozesłana (czarci pazur), olejek arachidowy,
ekstrakt z pieprzu kajeńskiego.
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NOW
OŚĆ

Roll-on żel
Świeżo i lekko. Zawsze
Body Revive

-201

Leg Refresh

Ból w różnych częściach ciała lub inne objawy stanów zapalnych (opuchlizna, zaczerwienienie lub podwyższona
temperatura ciała) • Naciągnięcie ścięgien lub więzadeł •
Choroba zwyrodnieniowa stawów lub reumatoidalne zapalenie stawów • Stłuczenie, zapalenie tkanek miękkich
lub łagodzenie bólu po przebytym urazie • Zmniejszenie
nadmiernego napięcia mięśni • Przed dużym wysiłkiem ﬁ
zycznym (rozgrzewka mięśni) i po intensywnym wysiłku
ﬁ zycznym (zmniejszenie napięcia mięśni)

Obrzęki, uczucie ciężkości, zmęczenie, ból nóg oraz inne objawy
niewydolności żylnej • Rozszerzenie żył powierzchniowych (żylaki) • Ból i obrzęki po przebytych urazach • Odżywianie, nawilżanie
i zmiękczenie skóry • Popękana skóra • Po intensywnym wysiłku
ﬁ zycznym • Po długim przebywaniu w pozycji stojącej lub siedzącej • Po chodzeniu na obcasach • Po przebywaniu w pozycji
nieruchomej przez dłuższy czas (długa podróż autokarem, pociągiem lub samolotem)

Dzięki roślinnym ekstraktom o wysokiej skuteczności preparat może w naturalny sposób złagodzić
różnego rodzaju bóle. Wystarczy nanieść go bezpośrednio na bo- lesne miejsce. Wysokie stężenie i
synergetyczne połączenie naturalnych składników
bioaktyw- nych pozwala uzyskać efekt chłodząco-rozgrzewający, rozluźnić mięśnie i złagodzić ból.
Preparat błyskawicznie przywraca uczucie komfortu i lekkości.

Po wyczerpującym dniu pracy, spacerze lub aktywnym
uprawianiu sportu dopada
nas zmęczenie i uczucie ciężkości nóg. Główną przyczyną tego stanu jest spowolnione krążenie, które prowadzi do rozwoju różnego rodzaju problemów.
Leg Refresh Roll-on żel błyskawicznie
przywraca uczucie komfortu i naturalnej świeżości. Zaledwie kilka minut dziennie jego stosowania całkowicie zmieni Twoje wyobrażenia o
komforcie i pozwoli się odprężyć.

Linia naturalnych produktów nowej generacji, które
znacząco łagodzą bóle mięśni i stawów oraz stany zapalne.
Skład:
Leg Refresh: aloes, mentol, borówka, rozmaryn,
olej z kiełków pszenicy, oliwa z oliwy еxtra virgin, lawenda, mięta, kasztanowiec koński, kwas
hialuronowy, olej shea.
Body Revive: diabelski pazur, aloes, mentol, rumianek, rozmaryn, oliwa z oliwek еxtra virgin,
kamfora, szałwia, ar- nika górska.
Kosmetyki
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PentActiv
BRANSOLETKI

AKCESORIA O WYSZUKANYM WZORNICTWIE
OD VISION SĄ PRODUKOWANE WEDŁUG
EFEKTYWNYCH FORMUŁ. NOŚ JE ZAWSZE I
W KAŻDYCH WARUNKACH. ŻYJ WŁASNYM
RYTMEM, BĄDŹ AKTYWNY I DBAJ O ZDROWIE
PRZY POMOCY NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH
TECHNOLOGII.

AeroTeq – bioceramiczne wstawki emitujące
negatywnie naładowane jony tlenu o stężeniu 8001000 jonów/cm 3.

NanosilverTeq – dodatnio naładowane
wstawki z nanosrebra.

Wspierają ogólną odporność organizmu
Napełniają energią

MagTeq – magnetyczne wstawki

Wspierają krążenie krwi

indukujące pole elektromagnetyczne o sile
750-800 Gs.

Spowalniają procesy starzenia się

Bransolety PentActiv, wyprodukowane przy zastosowaniu nanotechnologii, oddziałują na cały
organizm, wspierają zdrowie i odporność, jak
również pomagają zmniejszyć negatywny wpływ
różnych czynników środowiskowych.
Ta wyjątkowa biżuteria łączy w sobie stylowe
wzornictwo z technologią najnowszej generacji.
Pięć biologicznie aktywnych składników bransolety PentActiv napełnia energią, wspomaga
krążenie krwi, reguluje przemianę materii i spo-
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walnia procesy starzenia się. Bransolety zostały
wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów,
których podstawą jest japońska stal chirurgiczna,
a fragmenty ich powierzchni są pokryte 23-karatowym złotem. Oferujemy bransolety o klasycznym wzornictwie dla mężczyzn oraz bransolety
o bardziej wyszukanym stylu dla kobiet. Rozmiar
można dopasować do nadgarstka przez usunięcie zbędnych ogniw.

SolarTeq – bioceramiczne wstawki
emitujące promienie dalekiej podczerwieni o
długości fali 4-14 nm.

GermaTeq – bioceramiczne wstawki z
germanem 200 PPM.
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VIP-ROFES
Urządzenie VIP-ROFES pozwala zbadać ogólny stan
organizmu, stan głównych narządów i układów,
jak również stan psychoemocjonalny. Codzienne
testowanie pozwala zaobserwować w ujęciu dynamicznym funkcjonowanie zarówno poszczególnych narządów, jak i całego organizmu. Urządzenie
VIP-ROFES jest bezpieczne i łatwe w stosowaniu.
Będzie niezastąpionym pomocnikiem dla Ciebie,
jak również każdego, kto chce na bieżąco śledzić
parametry funkcjonowania układów swojego organizmu. Urządzenie pozwoli Ci kontrolować styl życia, odżywianie się, wysiłek fizyczny i emocjonalny,
poziom stresu oraz wpływ szkodliwych czynników
na organizm.

Urządzenie VIP-ROFES pomaga
ocenić ogólny stan organizmu,
stan podstawowych narządów
i układów oraz kondycję
psychoemocjonalną.
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TEST STANU ZDROWIA PRZY POMOCY URZĄDZENIA VIP-ROFES POZWALA WYKRYĆ POTENCJALNE ODCHYŁY FUNKCJONOWANIA
ORGANIZMU ZANIM
ZACZNĄ ONE STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA.

VIP-ROFES pokazuje również, w jaki sposób nałogi, stres, niekorzystne warunki pracy oraz inne
szkodliwe czynniki zewnętrzne mogą odbić się na
stanie zdrowia. Urządzenie jest również niezwykle
pomocne do obserwacji skuteczności stosowania
biologicznie aktywnych suplementów diety przez
osobę badaną. Po wykonaniu jednego testu należy
wziąć suplement diety, a następnie powtórzyć test
po 30 minutach. W ten sposób otrzymasz naukowe potwierdzenie skuteczności stosowanych przez
Ciebie preparatów po zaledwie półgodziny.

Testuje stan głównych narządów i układów
organizmu
Wyniki są dostępne w ciągu 3 minut
Pozwala ocenić stan psychoemocjonalny
Pokazuje wpływ nałogów na organizm
Pokazuje negatywny wpływ stresu i
nieodpowiednich warunków pracy na
organizm
Wykrywa potencjalne zagadnienia
zdrowotne przed wystąpieniem objawów
Kontroluje efektywność stosowania
dietetycznych, biologicznie aktywnych oraz
innych suplementów diety
VIP-Rofes
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Stałym klientom
rekomendujemy
przystąpienie do Klubu
Premium VISION. Aby
uzyskać szczegółowe
informacje, należy
zwrócić się do swojego
konsultanta.

KARTA PREMIUM

oferuje następujące korzyści:

Program lojalnościowy dla klientów VISION, bonusy za
każde zamówienie i prezenty od firmy VISION;
Możliwość otrzymywania bonusów za osobiste rekomendacje i wykorzystywania ich do opłacenia kolejnych
zamówień.
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Jeśli stosujesz produkty VISION:

ATRAKCYJNY
WYGLĄD
ZEWNĘTRZNY

WSPANIAŁE
SAMOPOCZUCIE
KAŻDEGO DNIA

ZDROWA I
SZCZĘŚLIWA
RODZINA
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Twój niezależny konsultant VISION:
Imię i nazwisko

Telefon
E-mail
Kod konsultanta

www.vipgroup.net
visionshop.me

