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 ZESTAWY
Świąteczne

Senior men

Senior women

Ona

On

Sport

Mężczyzna potrzebuje czasem wsparcia. Sięga wówczas po sprawdzone sposoby, na przykład
 na zwiększenie energii fizycznej i psychicznej. Takie działanie ma Żeń-szeń Syberyjski1 . Natomiast 

witaminy z grupy B znajdujące sie w Male Multiple przyczyniają się do prawidłowego 
metabolizmu energetycznego3.

Kochacie ruch, zabawę, taniec, rywalizację? Nasz organizm też kocha i potrzebuje aktywności. Warto 
go jednak chronić przed działaniem wolnych rodników i stresu oksydacyjnego. W tym celu stworzyliśmy

suplement diety Zaawansowana Formuła Antyoksydacyjna4. By móc cieszyć się aktywnością w pełni, substancje 
przyczyniające się do zmniejszenia uczucia zmęczenia znajdziemy w Kompleksie Witamin B i Witaminy C1. 

Oba produkty występujące w zestawie Sport łączy wysoka jakość Solgar Gold Standard.

Beauty

Cechy wyróżniające 
produktów w zestawie:

Cechy wyróżniające 
produktów w zestawie:

Dla kogo przeznaczony 
jest ten zestaw?
Dla osób pragnących zadbać o prawidłowy 
stan skóry, włosów i paznokci 1.

Dla osób chcących wspomóc wytwarzanie 
kolagenu 1 .

Dla osób szukających wsparcia 
antyoksydacyjnego 2 .

Dla osób chcących zadbać o swoje żyły 
i naczynia włosowate 3 .

Dla osób poszukujących wsparcia 
dla swoich nóg 4.

Dla kogo przeznaczony 
jest ten zestaw?
Dla dojrzałych mężczyzn prowadzących 
aktywny tryb życia.

Dla dojrzałych mężczyzn poszukujących 
składników, które będą wspierały funkcje 
rozrodcze, dbały o prawidłowy poziom 
testosteronu czy chroniły komórki przed 
stresem oksydacyjnym3.

Dla dojrzałych mężczyzn poszukujących 
suplementu diety zawierającego wyciąg
z owoców palmy sabałowej oraz likopen
z pomidorów.

Dla kogo przeznaczony 
jest ten zestaw?
Dla dojrzałych kobiet prowadzących 
aktywny tryb życia.

Dla dojrzałych kobiet poszukujących 
wsparcia antyoksydacyjnego2.

Dla dojrzałych kobiet poszukujących 
wsparcia kości i mięśni3.

Dla kogo przeznaczony 
jest ten zestaw?
Dla kobiet poszukujących suplementu 
zawierającego zestaw witamin i minerałów, 
uzupełnionego o składniki takie jak cholina, 
inozytol, bioflawonoidy cytrusowe, 
beta-karoten i mieszanina karotenoidów.

Dla kobiet chcących wspomóc wytwarzanie 
kolagenu1.

Dla osób pragnących zadbać o prawidłowy 
stan skóry, włosów i paznokci 2.

Dla kobiet szukających wsparcia 
antyoksydacyjnego3.

Dla kogo przeznaczony 
jest ten zestaw?
Dla mężczyzn poszukujących suplementu 
zawierającego zestaw witamin i minerałów 
uzupełnionego o składniki takie jak cholina, 
inozytol, bioflawonoidy cytrusowe, naturalny 
beta-karoten i mieszanina karotenoidów.
Dla mężczyzn prowadzących aktywny tryb 
życia.

Dla mężczyzn odczuwających zmęczenie
i chcących zwiększyć poziom energii1.

Dla mężczyzn chcących wesprzeć pracę 
mózgu2.

Dla kogo przeznaczony 
jest ten zestaw?
Dla osób prowadzących aktywny tryb życia.

Dla osób chcących zmniejszyć uczucie 
zmęczenia i znużenia1.

Dla osób chcących zadbać o układ krwionośny2.

Dla osób, którym zależy na prawidłowej pracy 
układu nerwowego3.

Dla osób szukających wsparcia 
antyoksydacyjnego4.

1. Med. Weter. 2012; 68(4):214-217. 2.J Clin Biochem Nutr. 2016; 58(3):240–245. 3.Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności, prawidłowych funkcji rozrodczych i prawidłowego poziomu testosteronu we krwi. Pomaga także w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. 
4. Int. J. Food Sci. Nutr. 2006; 57(7-8):546-555.

1. Med. Weter. 2012; 68(4):214-217. 2. Ubichiniol może uczestniczyć w regenerowaniu witaminy E, przywracając jej zdolności przeciwutleniające. Mol. Biotechnol. 2007; 37:31-37. 3. Magnez, wapń i witamina D pomagają w utrzymaniu zdrowych kości i w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. 
4. J. Funct. Foods 2009; 1(1): 65-73.

Jesteś inspiracją! Także dla nas. Inspiruje nas Twoje piękno, energia, potencjał. Inspiruje nas rozwijanie
potencjału, także Twojego. Dlatego tworzymy produkty takie jak Female Multiple kompleksowo

wspierające organizm kobiety. Z kolei suplement diety Włosy Skóra Paznokcie zawiera witaminę C 
wspierającą prawidłową produkcję cennego dla naszej skóry kolagenu1. Formuła tego 
suplementu diety została także uzupełniona o cynk, miedź, organiczną siarkę (MSM),

 aminokwasy oraz czerwone algi.

Miękka, sprężysta skóra to zasługa między innymi kolagenu. Aby Twój organizm mógł go produkować potrzebuje 
witaminy C. Solgar łączy witaminę C z cynkiem i miedzią, a całość uzupełnia o organiczną siarkę (MSM), aminokwasy 

oraz czerwone algi. Tworzy więc formułę o kompleksowym wsparciu dla naszej skóry a także włosów i paznokci1. Jesteśmy 
tak piękni, jak sami się czujemy. Gdy czujemy się lekko - promieniejemy. Poczucie lekkości nóg przynosi nam kąpiel, 

masaż, ale i składniki zawarte w myszopłochu kolczastym.

1. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry, kości, chrząstki, zębów, dziąseł, naczyń krwionośnych. Cynk pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie. 2. Witamina C, cynk i miedź pomagają w ochronie komórek przed 
stresem oksydacyjnym. 3. G. Rudofsky. Effect of Ruscus extract on the capillary filtration rate. Rozdział w książce pod edycją P.M.Vanhoutte, Return Circulation And Norepinephrine: an Update, Paris, France, John Libbey Eurotext 1991; 219-224. 4. Myszopłoch kolczasty działa rewitalizująco, 
odświeżająco oraz przynosi ulgę i poczucie lekkości nóg.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Podobno mamy tyle lat, ile sami sobie dajemy. Nasza samoocena zależy często od tego ile mamy 
jeszcze energii, by czuć się szczęśliwi. Energia to też całkiem realna zdolność naszego organizmu. Produkowana

jest w mitochondriach, między innymi dzięki ubichinolowi1. Wraz z wiekiem dochodzi zmniejszania się jego ilości2.
Wówczas warto rozważyć suplementację. Korzystnie na zdrowie mężczyzn (funkcja rozrodcza)

wpływa z kolei Saw Palmeto, który dobrze jest uzupełniać razem z selenem i cynkiem.

Starość to radość! Według naukowców z San Diego to osoby w złotym wieku są bardziej zadowolone
 z życia niż 20-latkowie :) Organizm stawia nam jednak pewne ograniczenia. Możemy czuć na przykład

spadek energii. Jej produkcja jest możliwa między innymi dzięki ubichinolowi1. Aby móc dzielić się
radością warto stanąć na nogi i ruszyć do ludzi. Nasze ciało jest tak silne jak choćby kości. Za utrzymanie

ich w zdrowiu odpowiadają między innymi cynk, magnez, mangan, wapń, witamina D i K.

Zaawansowana formuła odżywcza 
ze składnikami mającymi za zadanie 
utrzymać włosy, skórę oraz paznokcie 
w jak najlepszej kondycji.

Bogactwo MSM - metylosulfonylometanu: 
OptiMSM® oraz wysoka zawartość
witaminy C, cynku i miedzi.

Włosy Skóra Paznokcie

Zawiera wodno–etanolowy ekstrakt z korzenia 
myszopłocha (5:1) oraz sproszkowany korzeń 
myszopłocha kolczastego, inaczej zwanego 
ruszczykiem (Ruscus aculeatus).

Myszopłoch kolczasty

Oprócz minerałów jak cynk i selen suplement 
zawiera standaryzowany, sproszkowany 
wyciąg z owoców Saw Palmetto oraz likopen 
z pomidorów.

Kompleks Saw Palmetto Likopen

Cechy wyróżniające 
produktów w zestawie:

Cynk, mangan i miedź w formie chelatów, 
czyli związków, w których jedna cząsteczka 
minerału została przyłączona do dwóch
cząsteczek aminokwasu – glicyny.

Witamina K2 w formie menachinonu.

Ultimate Bone Support

Cechy wyróżniające 
produktów w zestawie:

Zawiera minerały w formie chelatów 
aminokwasowych, pochodzące od firmy 
Albion International Inc. (USA).

Wygodny sposób użycia – 1 tabletka dziennie.

Female Mulitple

Zaawansowana formuła odżywcza 
ze składnikami mającymi za zadanie 
utrzymać włosy, skórę oraz paznokcie 
w jak najlepszej kondycji2.

Bogactwo MSM - metylosulfonylometanu: 
OptiMSM® oraz wysoka zawartość
witaminy C, cynku i miedzi.

Włosy Skóra Paznokcie

Cechy wyróżniające 
produktów w zestawie:

Zawiera minerały w formie chelatów 
aminokwasowych pochodzące od firmy 
Albion International Inc. (USA).

Wygodny sposób użycia – 1 tabletka dziennie.

Male Mulitple

Połączenie w jednej kapsułce korzenia 
żeń-szenia syberyjskiego z wyciągiem
z korzenia żeń-szenia syberyjskiego.

Wyciąg z żeń-szenia syberyjskiego 
standaryzowany na zawartość substancji 
czynnych - eleuterozydów E i B.

Zawiera PhytO2X® - specjalną mieszaninę 
występujących w naturze przeciwutleniaczy, 
w celu zachowania świeżości składników.

Żeń-szeń syberyjski

Cechy wyróżniające 
produktów w zestawie:

Aż 8 witamin z grupy B: B1, B2, B6, B12, kwas 
pantotenowy, niacyna, biotyna i kwas foliowy.

Ponad 500 mg witaminy C w porcji dziennej.

Formuła uzupełniona o mieszankę ziołową.

Kompleks witamin B i witaminy C

Doskonałe uzupełnienie diety w witaminy 
i minerały chroniące komórki przed
działaniem stresu oksydacyjnego4. 

Zawiera Pycnogenol® - opatentowany 
wyciąg z kory sosen (Pinus pinaster)  
rosnących w południowo – zachodniej 
Francji - naturalne źródło polifenoli.

Zaawansowana Formuła 
Antyoksydacyjna

1.Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry, kości, chrząstki, zębów, dziąseł, naczyń krwionośnych. Pomaga także w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. 2.Cynk pomaga zachować zdrową skórę oraz 
zdrowe włosy i paznokcie. 3. Witamina C, cynk i miedź pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

1. Żeń-szeń syberyjski przyczynia się do zwiększenia energii fizycznej i psychicznej, wspomaga zdolności psychiczne i fizyczne w przypadku osłabienia, wyczerpania, zmęczenia oraz podczas rekonwalescencji. 2. Żeń-szeń syberyjski przyczynia się do utrzymania prawidłowego krążenia krwi, 
co wpływa na wydajność mózgu i przyczynia się do optymalnej aktywności umysłowej i poznawczej. 3. Biotyna, kwas pantotenowy, niacyna, ryboflawina, tiamina, witamina B6 i witamina B12 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Ubichinol (zredukowana forma koenzymu 
Q10) w postaci opatentowanego składnika 
Kaneka Ubichinol™, produkowanego przez 
japońską firmę Kaneka.

4x większą obecność zredukowanego
i całkowitego koenzymu Q10 w osoczu 
w porównaniu z ubichinonem4.

Ubichinol 100 mg

Ubichinol (zredukowana forma koenzymu 
Q10) w postaci opatentowanego składnika 
Kaneka Ubichinol™, produkowanego przez 
japońską firmę Kaneka.

4x większą obecność zredukowanego
i całkowitego koenzymu Q10 w osoczu 
w porównaniu z ubichinonem4.

Ubichinol 100 mg

1.Witaminy B2, B6, B12, C, niacyna, foliany, kwas pantotenowy przyczyniają się zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. 2.Witaminy B6, B12 pomagają w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, witamina B2 w utrzymaniu 
prawidłowego stanu czerwonych krwinek, a foliany w prawidłowej produkcji krwi. 3. Witaminy B1, B2, B6, B12, C, biotyna, niacyna pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. 4. Cynk, miedź, mangan, selen, 
witamina B2, witamina C i witamina E pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.


