
BAD MISTIK został opracowany przez 
Firmę Vision. 

Najwyższa jakość naturalnych skład-
ników, produkcja zgodna z wymogami 
standardu GMP, zastosowanie unikalnej 
technologii kriorozdrabniania w celu za-
chowania aktywności biologicznej skład-
ników roślinnych – dzięki temu produkt 
zyskał najwyższe uznanie.

Badania kliniczne przeprowadzone w 
Instytucie Żywienia Rosyjskiej Akademii 

Nauk Medycznych oraz wieloletnie do-
świadczenie stosowania preparatu przez 
licznych konsumentów na całym świecie 
są potwierdzeniem najwyższej jakości, sku-
teczności i bezpieczeństwa preparatu.

W 2001 roku BAD MISTIK znalazł się w 
składzie racji żywieniowej dowódcy stat-
ku kosmicznego „Sojuz TM-33” podczas 
jego pobytu na międzynarodowej stacji 
kosmicznej.

KAMIENNY  
SEN

 Poprawia jakość snu.
 Pomocny w sytuacjach stresowych i 
napięciu psychoemocjonalnym.

 Posiada działanie spazmolityczne.

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ:
KAMIENNY SEN

MISTIK
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Twój niezależny konsultant Vision

Imię i nazwisko:  

Telefon: 

E-mail: 

Kod konsultanta:   

Bądź zdrów razem z Vision!

UWAGA!  
Biologicznie aktywne dodatki do 

żywności nie są lekarstwami.

Zamówienie produktów:
Tel: +48 22 5588999

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

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

Tylko najlepsze… Tylko z Europy…



Nie bez powodu pozbawienie snu 
było uważane za najokrutniejszą tortu-
rę. Sen – to proces adaptacji organizmu 
do stresującego oddziaływania czynni-
ków różnego rodzaju i pochodzenia. To 
właśnie podczas snu następuje rege-
neracja wyczerpanych w ciągu dnia sił 
fizycznych i psychicznych organizmu 

oraz zasobów energe-
tycznych. Zaburzenia 

snu prowadzą do 
zwiększenia się 
ryzyka wystąpie-
nia chorób natu-
ry psychicznej i 
somatycznej. 

Sen jest ko-
niecznym warun-

kiem prawidłowego 
funkcjonowania całego 

organizmu. Około jednej trzeciej życia 
spędzamy we śnie. Dlaczego jest on tak 
ważny? Z praktycznego punktu widze-
nia istotne jest dla nas, byśmy zasypia-
jąc wieczorem zmęczeni wstawali rano 
wypoczęci i rześcy. Jest to możliwe, jeśli 
w nocy podczas snu nastąpi odbudowa 
równowagi energetycznej naszego or-
ganizmu. Ponadto, aby zachować zdro-
wie i zregenerować siły, muszą zaistnieć 
obie fazy snu, ważny jest również czas 
ich trwania i cykliczność. 

Zaburzenia snu są poważnym proble-
mem współczesnego człowieka. Istnieją 
różne rodzaje zakłóceń snu. Są to trud-
ności z zasypianiem, bezsenność (insom-
nia), senność w ciągu dnia (hipersomnia) 
czy agnozja snu, kiedy czujemy się zmę-
czeni, jak gdybyśmy w ogóle nie spali, 
mimo że spaliśmy. Innym zaburzeniem 

snu jest parasomnia (moczenie nocne, 
lunatyzm). Zaburzenia te nie są oddziel-
ną chorobą, tylko zespołem objawów, 
syndromem, u podstawy którego tkwi 
stres (depresje, neurozy, lęki, napięcia 
fizyczne i psychoemocjonalne). Próby 
rozwiązania problemów związanych 
ze snem przy pomocy środków nasen-
nych pochodzenia chemicznego przy-
pominają gaszenie pożaru przy użyciu 
benzyny. 

Pozłotka kalifornijska zasłużenie zna-
lazła się w herbie stanu Kalifornia, a jej 
właściwości doceniali już mieszkańcy 
Starożytnego Egiptu. Dzięki zawarto-
ści alkaloidów, flawonoidów, kwasów 
organicznych i substancji mineralnych 
wyciąg z pozłotki kalifornijskiej po-
siada delikatne działanie uspokajają-
ce, usypiające.

Złocień wielki od najdawniejszych 
czasów jest wykorzystywany jako 
środek przeciwko migrenie, ponieważ 
łagodzi siłę i zmniejsza częstotliwość 
napadów migrenowych. Złocień po-
siada delikatne działanie uspokaja-
jące.

Właściwości lipy drobnolistnej zna-
ne są od najdawniejszych czasów. 
Wzmianki o niej pojawiły się już w 
dziełach rzymskich poetów i  uczo-
nych: Wergiliusza, Pliniusza czy Owi-

diusza. Kwiat lipy jest powszechnie 
wykorzystywany w medycynie ludo-
wej i kosmetologii. Jest to doskona-
ły środek przeciwzapalny, napotny, 
spazmolityczny, wykrztuśny posiada 
również delikatne działanie uspoka-
jające i relaksujące, łagodzi napięcia 
psychoemocjonalne. 

Tylko najlepsze… Tylko z Europy…

• Pięć dób bez snu może 
pozbawić człowieka 
rozumu, a siedem – 
może pozbawić go 
życia.

BEZSENNOŚĆ ZABIJA
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WSPARCIE ORGANIZMU
NA RÓŻNYCH ETAPACH ŻYCIA CZŁOWIEKA,

Z DIRECT HIT- JEST TO MOŻLIWE!


