
BAD PASSILAT został opracowany przez 
Firmę Vision.

Najwyższa jakość naturalnych składników, 
produkcja zgodna z wymogami standardu 
GMP, zastosowanie unikalnej technologii krio-
rozdrabniania w celu zachowania aktywności 
biologicznej składników roślinnych – dzięki 
temu produkt zyskał najwyższe uznanie.

Badania kliniczne przeprowadzone w In-
stytucie Żywienia Rosyjskiej Akademii Nauk 

Medycznych oraz wieloletnie doświadczenie 
stosowania preparatu przez licznych kon-
sumentów na całym świecie są potwier-
dzeniem najwyższej jakości, skuteczności 
i bezpieczeństwa preparatu.

W 2001 roku BAD PASSILAT znalazł się w 
składzie racji żywieniowej dowódcy statku 
kosmicznego „Sojuz TM-33” podczas jego 
pobytu na międzynarodowej stacji ko-
smicznej.

NIEWZRUSZONY
JAK EGIPSKA PIRAMIDA

 Zwiększa odporność organizmu na 
stres.

 Łagodzi stany lęku i napięcia 
nerwowego.

 Poprawia samopoczucie.
 Reguluje procesy wymiany w 
organizmie.

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ: 
NIEWZRUSZONY JAK EGIPSKA PIRAMIDA

PASSILAT
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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…



Dbanie o zdrowie, kondycję fizycz-
ną i emocjonalną, trzeźwa ocena wła-
snych zalet i wad – to podstawowe 
warunki zachowania odporności na 
wpływ napięcia psychoemocjonal-
nego. Co wywołuje stres? Są miliony 
przyczyn. Otaczające nas środowisko 
(pogoda, jedzenie, powietrze, woda), re-

lacje międzyludzkie (ich 
nadmiar albo brak), 

emocje (pozytyw-
ne i negatyw-
ne), wydarzenia 
(oczekiwane i 
n i e c h c i a n e ) , 
każda zmiana 
zwyczajów i in. 

Krótko mówiąc, 
stresem jest wszyst-

ko to, co wykracza poza 
utarte ramy, do których organizm się 
przyzwyczaił – te dobre, i te złe. Na-
rodziny dziecka i śmierć bliskiej osoby 
jest jednakowo oddziałującym przeży-
ciem. Oczywiście, często nie wydarze-
nie jest problemem, tylko nasz stosunek 
do niego. Nie zawsze jednak udaje się 
znaleźć najlepsze wyjście z zaistniałej 
sytuacji, przemyśleć swoje wyobraże-
nie na temat oczekiwań i rzeczywisto-
ści, osiągnąć wewnętrzną harmonię. I 
wówczas jesteśmy zmuszeni do skorzy-

stania z „pomocnika”, który przywróci 
dobre samopoczucie, pokona napięcie 
psychoemocjonalne i pomoże dosto-
sować się do stresujących czynników 
środowiskowych.

Sposób oddziaływania stresu na or-
ganizm wygląda następująco: stres 
jako swoista „siła wyższa” zmusza nas 

do nadmiernego zużywania zasobów 
sił życiowych i substancji odżywczych, 
odpowiedzialnych za funkcjonowa-
nie centralnego układu nerwowego. 
Te straty powinny zostać zrekompen-
sowane. W jaki sposób, przy pomocy 
czego i w jakim stopniu? Lista odpo-
wiedzi jest znana od dawna. Nie ma 
sytuacji bez wyjścia. Są tylko ludzie, 
którzy komplikują sytuację.        

Passiflora (męczennica) od najdawniej-
szych czasów jest znana jako roślina o 
właściwościach uspokajających. Roślina 
ta zawiera alkaloidy (harman, harmina i 
in.), które działają uspokajająco i antyp-
sychotycznie, zmniejszając napięcie i 
pobudliwość, jak również flawonoidy i 
kumaryny, które obniżają ciśnienie krwi. 
Dzięki możliwości wpływania na poziom 
serotoniny passiflora pozytywnie od-
działuje na sferę emocjonalną. 

Głóg zawiera cały szereg substancji 
mineralnych: wapń, potas, magnez, 
żelazo, mangan, miedź, cynk, chrom, 
selen, jod i in. 

Kozłek lekarski (waleriana) posiada 
działanie uspokajające, trankwilizujące i 
rozkurczowe, poprawia jakość snu. 

Witaminy z grupy В (В1, В6, В12) ak-
tywnie oddziałują na różne funkcje or-
ganizmu. Uczestnicząc w przemianie 
materii i regulacji impulsów nerwowych, 
zapewniają harmonijne relacje człowie-
ka z otaczającym go światem.

Tylko najlepsze… Tylko z Europy…

• Naukowcy udowodnili, 
że istnieje bezpośredni 
związek pomiędzy stresem 
a rozwojem chorób 
psychicznych, cukrzycy, 
raka, zawału serca, 
wylewu krwi do mózgu 
oraz wieloma innymi 
chorobami.

PRZYCZYNĄ WSZYSTKICH CHORÓB 
SĄ NERWY
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WSPARCIE ORGANIZMU
NA RÓŻNYCH ETAPACH ŻYCIA CZŁOWIEKA,

Z DIRECT HIT- JEST TO MOŻLIWE!


