
BAD NORTIA został opracowany przez 
Firmę Vision.

Najwyższa jakość naturalnych składników, 
produkcja zgodna z wymogami standardu 
GMP, zastosowanie unikalnej technologii 
kriorozdrabniania w celu zachowania ak-
tywności biologicznej składników roślin-
nych – dzięki temu produkt zyskał najwyż-
sze uznanie.

Badania kliniczne przeprowadzone w In-
stytucie Żywienia Rosyjskiej Akademii Nauk 
Medycznych oraz wieloletnie doświadczenie 
stosowania preparatu przez licznych kon-
sumentów na całym świecie są potwier-
dzeniem najwyższej jakości, skuteczności 
i bezpieczeństwa preparatu.

PERFEKCYJNA 
RÓWNOWAGA

 Normalizuje przemianę materii.
 Łagodzi objawy zespołu napięcia 
przedmiesiączkowego.

 Łagodzi objawy meteopatii.
 Zapobiega pojawianiu się 
przedwczesnych oznak starzenia się.

 Poprawia jakość snu.

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ:
PERFEKCYJNA RÓWNOWAGA

NORTIA
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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…



Tryb życia współczesnej kobiety in-
teresu, która dąży do osiągnięcia suk-
cesu zawodowego, a zarazem stara się 
poświęcić jak najwięcej uwagi rodzinie 
i dzieciom oraz zadbać o zdrowie i wy-
gląd zewnętrzny, może okazać się ponad 
siły kobiety. Napięty tryb życia, trudno-
ści finansowe, natłok agresywno-dra-

matycznych informacji 
w środkach masowe-

go przekazu –  
to wszystko nie 
jest obojętne dla 
naszego układu 
nerwowego. W 
przypadku ko-
biet, które pro-

wadzą intensywne 
życie zawodowe, pro-

blem może się zwielo-
krotnić na skutek działania desynchro-
nizacji – stanu związanego z szybkim 
pokonywaniem stref czasowych lub 
nieprzestrzeganiem normalnego try-
bu pracy i snu.

Ma to negatywny wpływ na kondycję 
fizyczną i psychiczną organizmu. Niektó-
re kobiety odczuwają spadek aktywno-
ści w okresie jesiennym i zimowym, kie-
dy dopada je zmęczenie i senność, inne 
cierpią na bóle głowy pod koniec tygo-
dnia pracy, a jeszcze inne doświadczają 
zmęczenia już na samym początku dnia. 
I wtedy wystarczy drobnostka, by doszło 
do zaburzenia równowagi psychoemo-

cjonalnej: na żarty odpowiadamy mil-
czeniem, tracimy zainteresowanie tym, 
co kiedyś lubiliśmy, drobne nieprzyjem-
ności urastają do rangi dramatu. Każdy z 
nas ma lepsze i gorsze dni. Poczucie dys-
komfortu, przygnębienia i lęku może po-
jawić się bez specjalnej przyczyny lub w 
odpowiedzi na stres i codzienne kłopo-
ty. Okiełznanie wymykających się spod 

kontroli emocji wymaga poważnego 
wysiłku. Podobnie jak pożywienie jest 
budulcem funkcji organizmu, tak wra-
żenia kształtują osobowość. Jednak w 
odróżnieniu od narządów trawiennych, 
nasza psychika nie potrafi pozbywać się 
nadmiaru wrażeń. Tak samo jak człowiek 
po zbyt obfitym obiedzie nie może pa-
trzeć na jedzenie, psychika w pewnym 
momencie nie może sobie poradzić z 
przyjmowaniem kolejnych porcji „po-
żywienia” i w konsekwencji traci zain-
teresowanie życiem.

Dziurawiec z w yc z ajny  posiada 
działanie antydepresyjne, ponieważ 
potrafi regulować poziom serotoni-
ny. Jest to środek o właściwościach 
uspokajających, który ma korzystny 
wpływ na psychikę człowieka. Popra-
wia jakość snu, zwiększa zdolność do 
pracy i koncentrację, łagodzi objawy 
napięcia przedmiesiączkowego i dole-
gliwości meteopatyczne przy zmianie 
pogody.  

Głóg jednoszyjkowy posiada silne 
działanie uspokajające.

Traganek błoniasty zawiera sub-
stancje aktywne biologicznie o wła-
ściwościach immunomodulujących, 
tonizujących, ogólnowzmacniających, 
zwiększających zdolność do pracy. 
Dzięki intensyfikacji wytwarzania in-
terferonu normalizuje działanie ukła-
du odpornościowego, wrażliwego na 
najdrobniejsze zmiany w środowisku 
zewnętrznym i wewnętrznym. 

Magnez o właściwościach uspokaja-
jących w połączeniu z witaminami 
z grupy B (В1, В6, В12) zmniejsza 
poczucie lęku, obawy i wewnętrzne-
go napięcia. Jod zapobiega rozwo-
jowi inercji psychicznej, obniżenia 
zdolności intelektualnych i osłabienia 
koncentracji.

Tylko najlepsze… Tylko z Europy…

• Według danych 
Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO), do 
2015 roku depresja 
znajdzie się na drugim 
miejscu wśród chorób 
powodujących 
niepełnosprawność.

BRAK HARMONII –
TO POCZĄTEK CHAOSU
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WSPARCIE ORGANIZMU
NA RÓŻNYCH ETAPACH ŻYCIA CZŁOWIEKA,

Z DIRECT HIT- JEST TO MOŻLIWE!


