
 

 

  



ADEK COMPLEX – 50,00 zł 

ZESTAW WSZYSTKICH WITAMIN 
ROZPUSZCZALNYCH W 
TŁUSZCZACH    A + D3 + E +K2 MK-7   

SUPLEMENT DIETY 

60 kapsułek miękkich 

SKŁADNIKI: 

• olej lniany 
• substancja żelująca:  żelatyna wołowa 
• substancja utrzymująca wilgoć: glicerol 
• witamina K (jako K2 Menachinon-7 CRYSTALS),  
• witamina E (jako D-alfa tokoferol) 
• witamina D3 (jako cholekalcyferol z lanoliny) 
• barwnik: żółty tlenek żelaza 
• witamina A (jako palmitynian retinylu) 
• barwnik: czerwony tlenek żelaza 

Składniki odżywcze w porcji dziennej (1 kapsułka):  

• Witamina A (ekwiwalent retinolu), 300µg, 1000IU, 37,50%*.  
• Witamina D (cholekalcyferol z lanoliny), 50µg, 2000IU, 1000%*.  
• Witamina E (ekwiwalent α-tokoferolu), 10mg, 83,33%*. 
• Witamina K (K2 Menachinon-7), 50 µg, 66,66%*.  

* - %RWS Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)”. 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA: 
1 kapsułka dziennie po posiłku. 
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.  

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. 
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia. 
Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.  

WARUNKI PRZECHOWYWANIA: 
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym miejscu, w temperaturze 
pokojowej. Chronić przed światłem. 

OPAKOWANIE ZAWIERA 60 KAPSUŁEK MIĘKKICH (60 porcji dziennych) 

WYPRODUKOWANE W POLSCE 

UWAGA: 
Słowo "crystals" jest znakiem rozpoznawczym tego, że jest to witamina K2 NATURALNA. Mamy 
specjalne zezwolenie na używanie tego loga. 

 

 



ADEK PLUS – 95,00 zł 

ZESTAW WSZYSTKICH WITAMIN ROZPUSZCZALNYCH W 
TŁUSZCZACH A + D3 + E +K2 MK-7 zawierający mieszanine 
Tokotrienoli i Tokoferoli. 

 

SUPLEMENT DIETY 

60 kapsułek miękkich 

SKŁADNIKI: 

• olej lniany 
• witamina E (jako mieszanina Tokotrienoli i Tokoferoli) 
• substancja żelująca:  żelatyna wołowa 
• substancja utrzymująca wilgoć: glicerol 
• witamina K (jako K2 Menachinon-7 CRYSTALS),  
• witamina D3 (jako cholekalcyferol z lanoliny) 
• barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza 
• witamina A (jako palmitynian retinylu) 

 

Składniki odżywcze w porcji dziennej (1 kapsułka):  

• Witamina A (ekwiwalent retinolu), 300µg, 1000IU, 37,50%*.  
• Witamina D (cholekalcyferol z lanoliny), 50µg, 2000IU, 1000%*.  
• Witamina E (ekwiwalent alfa tokoferolu), 10mg, 83,33%*. 
• Witamina K (naturalna K2 Mk-7 MenaQ7 Crystals), 50 µg, 66,66%*.  

* - %RWS Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)”. 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA: 1 kapsułka dziennie po posiłku. Nie przekraczać zalecanej 
porcji do spożycia w ciągu dnia.  

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze 
składników. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego 
trybu życia. Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu.  

WARUNKI PRZECHOWYWANIA: Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w 
suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem. 

OPAKOWANIE ZAWIERA 60 KAPSUŁEK MIĘKKICH (60 porcji dziennych) 

WYPRODUKOWANE W POLSCE 

 

 

 

 

 



Wskazania dla witaminy ADEK 

  

Witaminy A, D3, E i K2 mają naukowo dowiedziony korzystny wpływ 

na prawidłowe funkcjonowanie organizmu: 

  

Witamina A dla: 

- prawidłowego widzenia 

- funkcjonowania układu odpornościowego 

- zachowania zdrowej skóry 

- prawidłowego stanu błon śluzowych 

- metabolizmu żelaza 

  

Witamina D dla: 

- układu odpornościowego 

- przyswajania wapnia 

- zdrowych kości i zębów 

- funkcji mięśni 

  

Witamina E dla: 

- ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym i spowalniania procesów 

starzenia (witamina E to jeden z najsilniejszych naturalnych antyutleniaczy) 

  

Witamina K dla: 

- prawidłowej krzepliwości krwi 

- zdrowych kości i zębów 

 

Witamina K2  

 

Ma naukowo udowodniony korzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie 

organizmu: 

- dla prawidłowej krzepliwości krwi 

- dla utrzymania zdrowych kości 

- Oczyszczanie żył ze złogów   

- Wzmocnienie kości 

-  Zatrzymanie rozrostu guzów nowotworowych w organizmie 

 

 

 

 

 

 



WITAMINA C Z ARONIĄ – 
70,00 zł 

SUPLEMENT DIETY 

Pojemność: 500g  

 

 

 

 

Składniki: kwas l-askorbinowy, ekstrakt z aronii (Aronia Melanocarpea) 

Składniki odżywcze w porcji dziennej (1 miarka):  
Ekstrakt z Aronii (Aronia Melanocarpa) 2000mg                                             
w tym Witamina C (90%) 1800mg - 2250% RWS* 

* Referencyjna Wartość Spożycia 

Zalecana porcja dzienna do spożycia: 
1 płaska miarka 2g dziennie rozpuścić w wodzie.                                           Nie przekraczać 
zalecanej porcji spożycia w ciągu dnia.  

Środki ostrożności: 
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Produkt nie może być 
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia. Zróżnicowana 
dieta                                           i zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu.  

Warunki przechowywania: 
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym 
miejscu                                           w temperaturze pokojowej. 
Chronić przed światłem.  

Informacja alergiczna:  
Produkt nie zawiera: cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, glutenu, produktów mlecznych. 

Ważne:  
Produkt nie zawiera przeciwzbrylaczy ani substancji ułatwiających rozpuszczanie, dlatego należy 
zawartość jednej miarki zalać niewielką ilością wody, rozmieszać, a następnie dopełnić dowolną 
ilością płynu. 

 

 

 

 

 

 



WITAMINA C W 100% Z 
DZIKIEJ RÓŻY – 140,00 zł 

SUPLEMENT DIETY  

Produkt ten jest częścią NATURY. Nie zawiera żadnego 
sztucznego składnika. 

Pojemność: 300g  

 

Składniki: 100% Ekstraktu z dzikiej róży (Rosa Canina) 
standaryzowanego na 70% witaminy C.  

Zawartość składników w przeliczeniu na zalecaną dzienną porcję  –  2g (1 miarka):  

• Ekstrakt z dzikiej róży (Rosa Canina) - 2000mg, w tym witamina C 1400mg (1750% - 
RWS) i 600mg dzikiej róży. 

Informacja alergiczna: Produkt nie zawiera: cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, glutenu, 
produktów mlecznych. 

Ważne: Produkt nie zawiera przeciwzbrylaczy ani substancji ułatwiających rozpuszczanie, dlatego 
należy zawartość jednej miarki zalać niewielką ilością wody, rozmieszać, a następnie dopełnić 
dowolną ilością płynu. 

Witamina C z dzikiej róży 

Produkt ten jest suchym, sproszkowanym EKSTRAKTEM z owoców z ekologicznych upraw dzikiej 
róży. Zawiera naturalne substancje, które powodują, że zawarty w tym preparacie NATURALNIE 
występujący kwas L-askorbinowy znacznie lepiej się wchłania. Charakterystyczną cechą tego 
rodzaju preparatu jest znacznie zwiększona bioaktywność, co ma kluczowe znaczenie dotyczące 
SKUTECZNOŚCI działania takiego kompleksu. Często spotyka się zdania, że prawdziwa witamina 
C, to nie tylko czysty kwas L-askorbinowy. Prawdziwa witamina C jest ZBIOREM różnych 
substancji, które znajdując się w obecności NATURALNEGO kwasu askorbinowego stanowią o 
jego pełnej, dobroczynnej biologicznej mocy. 

W celu osiągnięcia jak najwyższego stopnia naturalności, oferujemy Państwu ten produkt w formie 
proszku. 
Z tego właśnie powodu NIE ZAWIERA on jakichkolwiek dodatkowych substancji takich jak 
stabilizatory, przeciwzbrylacze, szkodliwy dla zdrowia stearynian magnezu, tlenek tytanu, sztuczne 
barwniki, substancje konserwujące, kapsułki czy substancje poprawiające płynność konieczną do 
właściwego pakowania w kapsułki, czy substancji wybielających lub działających jako lepiszcze. 

Oferujemy Państwu produkt, będący częścią NATURY.  

UWAGA! 

Wielu producentów deklaruje, że 1 kapsułka zawiera np. 1000mg witaminy C z dziką różą. Kiedy 
przyjrzeć się dokładnie takim produktom okazuje się, że w jednej kapsułce jest 1000 mg zwykłego 
kwasu askorbinowego i np. 60mg zmielonej dzikiej róży. W naszym produkcie, w 1000 mg jest 300 
mg naturalnej dzikiej róży.  Przy czym w kapsułkowanych formach bardzo często znajduje się 
niekorzystny dla zdrowia stearynian magnezu czy inne dodatki jak substancje przeciwzbrylające 
lub barwiące. 



 WITAMINA C – 39,00 zł 

100% KWAS L-ASKORBINOWY 

 

 

 

 

 

 

Niezwykle drobno zmielona, przypominająca konsystencję mąki, dzięki czemu doskonale się 
rozpuszcza. 

Pojemność: 500g 

Oferowany kwas askorbinowy został przebadany w Instytucie Genetyki PAN, gdzie stwierdzono, 
że: 

• nie zawiera żadnego obcego materiału genetycznego (GMO) 
• nie zawiera metali ciężkich, zgodnie z normami charakterystycznymi nawet dla leków 

Ponadto niezależne labolatorium potwierdziło czystość mikrobiologiczną naszego produktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NATURALNA WITAMINA D3 Z 
LANOLINY  
W KROPLACH 2000IU – 
125,00 zł 

SUPLEMENT DIETY  

30 ml - 850 kropli 

 

SKŁADNIKI: 

• olej krokoszowy 
• witamina D (cholekalcyferol z lanoliny) 

Składniki odżywcze w porcji dziennej (1 kropla):  
Witamina D3 50 µg cholekalcyferol (2000 IU) 1000% RWS*  
*Referencyjna Wartość Spożycia  

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA: 
1 kropla dziennie z posiłkiem. 
Nie  przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

SPOSÓB UŻYCIA: 
1 kroplę wymieszać z jedzeniem.  
Przed użyciem wstrząsnąć 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. 
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia.  
Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA: 
Przechowywać w sposób niedostępny dla  dzieci, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.  
Chronić przed światłem. 

OPAKOWANIE ZAWIERA 30 ml (850 porcji dziennych) 

WYPRODUKOWANE W POLSCE 

 

 

 

 

 

 

 

 



NATURALNA WITAMINA 
D3 Z LANOLINY 2000IU – 
18,00 zł 

SUPLEMENT DIETY 

Ilość: 60 kapsułek miękkich  

 

 

SKŁADNIKI: 

• olej krokoszowy 
• żelatyna wieprzowa 
• glicerol (substancja utrzymująca wilgoć) 
• witamina D (cholekalcyferol z lanoliny) 

Składniki odżywcze w porcji dziennej (1 kapsułka):  

• Witamina D3 50 µg cholekalcyferol (2000 IU) 1000%*  

* - RWS Referencyjna Wartość Spożycia 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA: 
1 kapsułka dziennie z posiłkiem.  
Nie  przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:  
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.  
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia. 
Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:  
Przechowywać w sposób niedostępny dla  dzieci, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. 
Chronić przed światłem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NATURALNA WITAMINA 
D3 Z LANOLINY 4000IU – 
30,00 zł 

SUPLEMENT DIETY 

Ilość: 60 kapsułek miękkich  

 

 

 

 

SKŁADNIKI: 

• olej krokoszowy 
• żelatyna wieprzowa 
• glicerol (substancja utrzymująca wilgoć) 
• witamina D (cholekalcyferol z lanoliny) 

Składniki odżywcze w porcji dziennej (1 kapsułka):  

• Witamina D3 100 µg cholekalcyferol (4000 IU) 2000%*  

 

* - RWS Referencyjna Wartość Spożycia 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA: 
1 kapsułka dziennie z posiłkiem.  
Nie  przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:  
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.  
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia. 
Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:  
Przechowywać w sposób niedostępny dla  dzieci, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. 
Chronić przed światłem. 

 

 

 

 

 

 

 



Wskazania dla witaminy D  

 

Ma naukowo potwierdzony korzystny wpływ na zdrowie: 

  

• dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, 

• dla utrzymania zdrowych kości i zębów, 

• przyczynia się do normalnego wzrostu i rozwoju kości u dzieci, 

• dla utrzymania prawidłowej funkcji mięśni, 

• dla dobrego wchłaniania wapnia oraz fosforu, 

• dla prawidłowego poziomu wapnia we krwi, 

• bierze udział w prawidłowych podziałach komórek 

ponadto: 

• Większa siła mięśni 

• Mniejsze zdenerwowanie 

• Lepszy wzrok 

• Pionizacja postawy 

• Zwiększenie szybkości chodzenia 

• Guzy nowotworowe przestają się rozwijać 

• Mniejsza męczliwość 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NATURALNY BETA 
KAROTEN PROWITAMINA 
A 25 000 IU – 65,00 zł 

SUPLEMENT DIETY 

120 KAPSUŁEK MIĘKKICH 

 

 

SKŁADNIKI:  

• Olej słonecznikowy 
• żelatyna 
• CaroCare® naturalny beta karoten 30% 
• substancja utrzymująca wilgoć (glicerol) 
• przeciwutleniacz (mieszanka tokoferoli: D-alfa tokoferol, D-beta tokoferol, D-gamma-tokoferol, D-

delta tokoferol) 

 

Składniki odżywcze w porcji dziennej (1 kapsułka):  

Beta–karoten 15mg co odpowiada 2505µg ekwiwalentu retinolu (prowitaminy A) - 313,16%* 

* - %RWS Referencyjna Wartość Spożycia  

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA: 

1 kapsułka dziennie po posiłku.  

Nie  przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 

Produkt przeznaczony dla dorosłych.  

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. 

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia, 
które są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA: 

Przechowywać w sposób niedostępny dla  dzieci, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. 
Chronić przed światłem. 

OPAKOWANIE ZAWIERA 120 KAPSUŁEK miękkich (120 porcji dziennych) 

WYPRODUKOWANE  W POLSCE 

 



 

 

Witamina A dla: 

- prawidłowego widzenia 

- funkcjonowania układu odpornościowego 

- zachowania zdrowej skóry 

- prawidłowego stanu błon śluzowych 

- metabolizmu żelaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NATURALNA witamina - K2 
MK-7 100mcg – 59,00 zł 

 

W 100% NATURALNA, wolna od GMO witamina K2-Mk7 
Visanto. 

100 mcg K2-Mk7 z dodatkiem Witaminy D3 i oleju lnianego. 

Ilość: 60 kapsułek miękkich 

SKŁADNIKI: 

• Olej lniany (źródło kwasu alfa-linolenowego ALA) 
• żelatyna wołowa (składnik otoczki) 
• menachinon-7 (źródło witaminy K) 
• glicerol (środek utrzymujący wilgoć) 
• cholekalcyferol (źródło witaminy D) 
• E172 barwnik 

Składniki odżywcze w porcji dziennej (1 kapsułka):  

• Witamina K (K2 Menachinon-7) 100 µg - 133%* 
• Witamina D3 5µg - 100%* 
• Olej lniany 229,8mg 

* - %RWS Referencyjna Wartość Spożycia  

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA: 
1 kapsułka dziennie z posiłkiem.  
Nie  przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. 
Osoby stosujące leki przeciwzakrzepowe na bazie kumaryny, warfaryna czy heparyny powinny 
przed zastosowaniem witaminy K2 skonsultować się z lekarzem.  
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia, 
które są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA: 
Przechowywać w sposób niedostępny dla  małych dzieci, w suchym miejscu, w temperaturze 
pokojowej. Chronić przed światłem. 

 

OPAKOWANIE ZAWIERA 60 KAPSUŁEK MIĘKKICH (60 porcji dziennych) 

WYPRODUKOWANE W POLSCE 



 

NATURALNA witamina - K2 Mk-7 
200mcg – 79,00 zł 

W 100% NATURALNA, wolna od GMO witamina K2 Mk-7 
Visanto. 

200 mcg K2 Mk-7 z dodatkiem Witaminy D3 i oleju lnianego. 

Ilość: 60 kapsułek miękkich 

SKŁADNIKI: 

• Olej lniany (źródło kwasu alfa-linolenowego ALA) 
• menachinon-7 (źródło witaminy K) 
• żelatyna wołowa (składnik otoczki) 
• glicerol (środek utrzymujący wilgoć) 
• barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza 
• cholekalcyferol (źródło witaminy D) 

Składniki odżywcze w porcji dziennej (1 kapsułka):  

• Witamina K (K2 Menachinon-7) 200 µg - 266%* 
• Witamina D3 40µg - 800%* 

* - %RWS Referencyjna Wartość Spożycia  

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA: 1 kapsułka dziennie z posiłkiem.  Nie  przekraczać 
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze 
składników. Osoby stosujące leki przeciwzakrzepowe na bazie kumaryny, warfaryna czy heparyny 
powinny przed zastosowaniem witaminy K2 skonsultować się z lekarzem.  Produkt nie może być 
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia, które są ważne dla 
prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA: Przechowywać w sposób niedostępny dla  małych dzieci, w 
suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem. 

OPAKOWANIE ZAWIERA 60 KAPSUŁEK MIĘKKICH (60 porcji dziennych) 

WYPRODUKOWANE W UE 

WAŻNE: 

Na rynku istnieje wiele witamin K2-MK7. Jednakże, pomimo tej samej nazwy chemicznej: 
menaquinon różnią się one BIOAKTYWNOŚCIĄ. Innymi słowy, witaminy od dwóch różnych 
producentów pomimo tej samej nazwy, mogą różnić się ich aktywnością biologiczną.Poza tym, 
najczęściej spotykane na rynku witaminy K2-MK7 są SYNTETYCZNE, ponieważ pozwala to na 
obniżenie ceny.Witamina K2-MK7 marki VISANTO jest preparatem w 100% NATURALNYM o 
najwyższej BIOAKTYWNOŚCI.  Preparat ten nie jest istotnym źródłem witaminy D3. W tym 
przypadku, witamina D3 została dodana ze względów technologicznych. Osoby, które już biorą 
witaminę D3 mogą brać witaminę K2-MK7 w tej wersji bez obawy przedawkowania witaminy D3. 

 



 

Witamina K2  

 

Ma naukowo udowodniony korzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie 

organizmu: 

- dla prawidłowej krzepliwości krwi 

- dla utrzymania zdrowych kości 

- Oczyszczanie żył ze złogów   

- Wzmocnienie kości 

-  Zatrzymanie rozrostu guzów nowotworowych w organizmie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alyvium - Ekstrakt z oliwek 
Witamina A, Ryboflawina i 
Biotyna – 90,00 zł 

Alyvium® to naturalny produkt, który pomaga łagodzić 

objawy łuszczycy i innych podrażnień skóry. (więcej w 

dziale "literatura" na końcu strony) 

60 kapsułek wegetariańskich (30 porcji dziennych) 

SUPLEMENT DIETY 

SKŁADNIKI: 

• ekstrakt z oliwek bogaty w polifenole (olea europaea) 
• hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki) 
• środek wypełniający: celuloza mikrokrystaliczna 
• stabilizator: ditlenek krzemu 
• octan retinylu (witamina A) 
• ryboflawina (witamina B2) 
• D-biotyna (biotyna) 

Składniki odżywcze w porcji dziennej (2 kapsułki): 

• Ekstrakt z oliwek bogaty w polifenole 600mg**,  
• Witamina A 400µg, 50%*, 
• Witamina B2 0,7mg, 50%*, 
• Biotyna 25µg, 50%*. 

* - %RWS Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) 
**- RWS nie ustalona. 

Zalecana porcja do spożycia: 
2 kapsułki dziennie o tej samej porze, podczas posiłku.  
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.  

Środki ostrożności:  
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. 
Produkt nie może być stosowany jako substytut                                            zróżnicowanej diety 
oraz zdrowego trybu życia. 
Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.  

Warunki przechowywania:  
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym miejscu, w temperaturze 
pokojowej.  
Chronić przed światłem 

Opakowanie zawiera  
60 kapsułek wegetariańskich (30 porcji dziennych).  
Zawartość netto: 18.67g. 

WYPRODUKOWANE W HISZPANII 



 

 

EPA FORTE – 95,00 zł 

OMEGA 3  EPA  Z RYB MORSKICH Z DODATKIEM OLEJU Z 
OGÓRECZNIKA I WITAMINĄ E 

SUPLEMENT DIETY 

60 kapsułek miękkich 

 

 

SKŁADNIKI: 

Olej rybi - koncentrat 90% EPA, olej z ogórecznika 24% GLA, witamina  E (DL alfa-tokoferol E-
307 przeciwutleniacz), otoczka kapsułki (żelatyna wołowa, glicerol, woda). 

Zalecane spożycie dzienne: 

Dorośli i dzieci od 10 lat: 1 do 2 kapsułek dziennie z posiłkiem 

Dzieci: 3 do 10 lat – jedna kapsułka dziennie 

Porcja dzienna zawiera:  

* 2 kapsulki: 600mg oleju rybiego zawiera 540mg  EPA - kwas eikozapentaenowego, 200mg  oleju 
z nasion ogórecznika, 48mg GLA  kwasu gamma linolenowego, 3mg witaminy E(DL alfa-
tokoferolu E-307)  

 tj. (25%) RWS - procent referencyjnej wartości spożycia. 

* 1 Kapsulka: 300mg oleju rybiego zawiera 270mg  EPA - kwas eikozapentaenowego, 
100mg  oleju z nasion ogórecznika, 24mg GLA  kwasu gamma linolenowego, 1.5mg witaminy 
E(DL alfa-tokoferolu E-307)  

t.j (25%) RWS - procent referencyjnej wartości spożycia. 

OPIS: 

EPA Forte marki Visanto jest wyjątkowym produktem w swojej klasie. Podwyższona zawartość 
oleju GLA (24%) należącego do grupy Omega 6 uzupełnia działanie odżywcze zawartego w tym 
produkcie EPA.  

EPA to kwas eikozapentaenowy, który jest pochodną kwasu alfa linolenowego (ALA). EPA Forte 
jest unikatowe w swoim składzie. 

EPA Forte zawiera  glicerydy EPA w podwyższonej koncentracji 90%.  

Oświadczenia zdrowotne dotyczące suplementu EPA FORTE: 



Kwas eikozapentaenowy przyczynia się do normalizacji  i utrzymania normalnej funkcji serca. 
Korzystny wpływ na serce uzyskujemy stosując dziennie 250mg EPA. (EU) 432/2012 of 
16/05/2012 

Kwas  eikozapentaenowy EPA przyczyniać się do utrzymania normalnego ciśnienia krwi. 
Korzystny wpływ jest uzyskiwany  z dziennym spożyciem 3 g EPA. (EU) 536/2013 of 11/06/2013 

Kwas eikozapetaenowy EPA przyczynia się do utrzymania  prawidłowego poziomu tróglicerydów 
we krwi.  (EU) 536/2013 of 11/06/2013 

Stwierdzenia nie odnoszą się do zastosowania u dzieci.  

Zalecane spożycie dzienne: 

Dorośli i dzieci od 10 lat: 1 do 2 kapsułek dziennie z posiłkiem 

Dzieci: 3 do 10 lat – jedna kapsułka dziennie 

Zaleca się  suplementację z tłuszczami w celu lepszego przyswajania  składników suplementu. 
Specjalne techniki oczyszczania zastosowane przy produkcji tego preparatu zagwarantowany 
niezwykle wysoki poziom czystości, gdzie jakiekolwiek, potencjalne toksyczne substancje zostają 
prawie całkowicie  wyeliminowane (potwierdzone certyfikatem analizy). EPA Forte, jakkolwiek 
jest  innowacyjnym suplementem , zaleca się stosować tylko w przypadkach wymagających 
wsparcia dietetycznego (brakach w codziennej  diecie kwasów EPA i GLA). Konsumenci nie 
powinni przekraczać spożywania 5 gram kwasów EPA dziennie. Stwierdzenie to dotyczy również 
suplementów diety lub wzbogaconych produktów żywnościowych gdzie dzienna porcja kwasów 
EPA i DHA łącznie nie przekracza 5 gram.   (EU) 536/2013 of 11/06/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIOFILIZAT SOKU Z 
EKOLOGICZNEJ KAPUSTY 
KISZONEJ 300mg – 95,00 zł 

60/30 KAPSUŁEK 

SUPLEMENT DIETY 

SKŁADNIKI: 

• Liofilizowany sok z ekologicznej kapusty kiszonej 
• mikronizowany błonnik jabłkowy 
• celulozowa otoczka kapsułki 

Składniki odżywcze w porcji dziennej (2 kapsułki po 300mg):  

• Wartość energetyczna 5,916kJ/1,398kcal 
• Tłuszcz 0,003g (w tym kwasy tłuszczowe nasycone  0,001g) 
• Węglowodany 0,189g (w tym cukry 0,016g) 
• Błonnik pokarmowy 0,066g 
• Białko 0,075g 
• Sól 0,095g 
• Sód 0,038g 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA: 
2 razy dziennie po 1 kapsułce przed posiłkiem.  
Nie  przekraczać zalecanej porcji do spożycia                                            w ciągu dnia. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. 
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia, 
które są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA: 
Przechowywać w sposób niedostępny dla  dzieci, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.  
Chronić przed światłem. 

OPAKOWANIE ZAWIERA 60 lub 30 KAPSUŁEK (30 lub 15 porcji dziennych) 

WYPRODUKOWANE W POLSCE  

 

 

 

 



 

LIOFILIZAT  SOKU Z 
EKOLOGICZNEGO BURAKA 
KISZONEGO 300mg – 95,00 zł 

60/30 KAPSUŁEK 

SUPLEMENT DIETY 

SKŁADNIKI: 

• Liofilizowany sok z ekologicznych buraków kiszonych 
• mikronizowany błonnik jabłkowy 
• celulozowa otoczka kapsułki 

Składniki odżywcze w porcji dziennej (2 kapsułki po 300mg): 

• Wartość energetyczna 9.818kJ/2.325kcal 
• Tłuszcz 0,006g (w tym kwasy tłuszczowe nasycone  0,004g), Węglowodany 0,386g (w tym cukry 

0,038g) 
• Błonnik pokarmowy 0,015g 
• Białko 0,085g 
• Sól 0,035g 
• Sód 0,014g 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA: 2 razy dziennie po 1 kapsułce przed 
posiłkiem.  Nie  przekraczać zalecanej porcji do spożycia                                            w ciągu dnia. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze 
składników. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego 
trybu życia, które są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA: Przechowywać w sposób niedostępny dla  dzieci, w suchym 
miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem. 

OPAKOWANIE ZAWIERA 60 lub 30 KAPSUŁEK (30 lub 15 porcji dziennych) 

WYPRODUKOWANE W POLSCE  

SKŁADNIKI: 

• Liofilizowany sok z ekologicznych buraków kiszonych 
• mikronizowany błonnik jabłkowy 
• celulozowa otoczka kapsułki 

Składniki odżywcze w porcji dziennej (2 kapsułki po 300mg): 

• Wartość energetyczna 9.818kJ/2.325kcal 
• Tłuszcz 0,006g (w tym kwasy tłuszczowe nasycone  0,004g), Węglowodany 0,386g (w tym cukry 

0,038g) 
• Błonnik pokarmowy 0,015g 
• Białko 0,085g 
• Sól 0,035g 
• Sód 0,014g 



 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA: 
2 razy dziennie po 1 kapsułce przed posiłkiem.  
Nie  przekraczać zalecanej porcji do spożycia                                            w ciągu dnia. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. 
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia, 
które są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA: 
Przechowywać w sposób niedostępny dla  dzieci, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.  
Chronić przed światłem. 

OPAKOWANIE ZAWIERA 60 lub 30 KAPSUŁEK (30 lub 15 porcji dziennych) 

WYPRODUKOWANE W POLSCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Koenzym Q10 - 100mg – 
175,00 zł 

Visanto - marka Jerzego Zięby 

Ubichinol - AKTYWNA forma 
koenzymu Q10 - 100 mg 

 
SUPLEMENT DIETY 
60 KAPSUŁEK MIĘKKICH 

SKŁADNIKI:  

• olej rzepakowy,  
• Ubichinol KANEKA QHTM,  
• monooleinian glicerolu (ester kwasu tłuszczowego E475), 
• wosk pszczeli (E901),  
• lecytyna sojowa z soi niemodyfikowanej genetycznie (E322),  
• żelatyna kukurydziana (substancja żelująca E1422) z kukurydzy niemodyfikowanej genetycznie,  
• glicerol roślinny (substancja utrzymująca wilgoć E422),  
• karagen (E407),  
• karmel I (E150a), 
• fosforan disodowy (E339iii) 

Składniki odżywcze w porcji dziennej (1 kapsułka):  Ubichinol KANEKA QH ™ 100 mg  

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA: 1 kapsułka dziennie po posiłku.  

Nie  przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 

Produkt przeznaczony dla dorosłych. Nie zaleca się stosowania w ciąży i w okresie karmienia. 
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. 
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia, 
które są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA: 

Przechowywać w sposób niedostępny dla  dzieci, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. 
Chronić przed światłem. 

OPAKOWANIE ZAWIERA 60 KAPSUŁEK MIĘKKICH (60 porcji dziennych) 

WYPRODUKOWANE W JAPONII 

WAŻNA INFORMACJA: 

Ze względu na zamieszanie dotyczące stosowania karagenu w suplementach diety, wyjaśniamy jak 

następuje: 



Oddział naukowy firmy Kaneka w Japonii, która jest JEDYNYM na świecie producentem Koenzymu 

Q10 w postaci UBICHINOLU (lub Ubiquinolu)informuje jak następuje:  

Niektóre doniesienia informują o tym, że karagen (czasami opisywany na wielu etykietach suplementów 

jako E407) jest dodatkiem podejrzanym o jego związek z powstaniem choroby nowotworowej. Te 

doniesienia są rezultatem badań przeprowadzonych tylko na gryzoniach, którym podawano NADMIERNE 

ilości karagenu. Co więcej, u zwierząt „wyższych” jak np. małpy nie stwierdzono żadnej toksyczności. Z 

tego powodu nie określono nawet maksymalnego dopuszczalnego dziennego spożycia. 

W związku z tym, Międzynarodowy Komitet Ekspercki ds. Dodatków do Żywności stwierdza, że karagen 

zawarty w ilościach jakie są stosowane w suplementach diety jest CAŁKOWICIE BEZPIECZNY DLA 

CZŁOWIEKA. 

Dodatkowe informacje: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12389870?dopt=... 

http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v042... 

http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v48j... 

Zwracamy uwagę ponownie na to, że japońska firma Kaneka jest JEDYNYM na świecie dostawcą 

ubichinolu, a więc każda firma sprzedająca ten koenzym zaopatrywana jest z tego samego źródła. Nie 

każda jednak firma dystrybucyjna ujawnia  

w całości skład sprzedawanego przez nią ubichinolu. Jest to kwestia uczciwości w stosunku do klienta. 

 

Wskazania dla Koenzymu Q10 

 

Składniki odżywcze zawarte w Q10 przyczyniają się do następujących prawidłowych 

funkcji organizmu: 

 

• Metabolizm energetyczny i redukcja poczucia zmęczenia  

• Funkcje układu nerwowego  

• Utrzymywanie zdrowia skóry i błon śluzowych  

• Prawidłowe widzenie  

• Prawidłowe podziały komórek  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12389870?dopt=Abstract
http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v042je08.htm
http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v48je08.htm


CZYSTE LIOFILIZOWANE 

MLEKO KLACZY – 99,00 zł 

SUPLEMENT DIETY 

30 saszetek 

 
 

Dzięki zaawansowanej technologii procesu liofilizacji 
osiągnięto produkt przetworzony, o jakości odpowiadającej 

produktowi świeżemu, z całym bogactwem składników i zachowujący pełną bioaktywność.  

Mleko klaczy to produkt bardzo zbliżony do mleka kobiety pod względem zawartości składników 
odżywczych. Z uwagi na unikalny skład, mleko kobyle wyróżnia się o wiele lepszą tolerancją przez 
organizm człowieka niż mleko krowie. Podobnie jak mleko kobiece zalicza się do typu 
albuminowego (kozie i krowie zalicza się do typu kazeinowego). 

Mleko klaczy zawiera znacznie mniej silnie uczulającej kazeiny, jest lekkostrawne oraz łatwo 
przyswajalne przez organizm człowieka. W składzie mleka klaczy znajduje się wiele 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym przede wszystkim linolenowego i linolowego, 
które są niezbędne do prawidłowego wzrostu odporności młodego organizmu, jak również rozwoju 
jego układu nerwowego. 

W mleku klaczy mamy do czynienia z podwyższoną zawartością lizozymu, który charakteryzuje się 
silnym działaniem przeciwbakteryjnym oraz przeciwwirusowym, jednocześnie stanowiąc jeden z 
mechanizmów nieswoistej odporności humoralnej. 

Mleko klaczy swoim składem jest zbliżone do mleka ludzkiego, ma wysokie wartości odżywcze. 
Jest bogate w białka albuminowe, lizozym, witaminę C, wielonienasycone kwasy tłuszczowe. 
Badania wykazały, że składniki mleka klaczy są szczególnie korzystne dla osób, które dbają o 
utrzymanie naturalnej odporności organizmu, chcą chronić komórki przed stresem oksydacyjnym, 
pragną jak najdłużej utrzymać siły witalne i funkcje poznawcze na wysokim poziomie, dbają o 
prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego. 

Preparat, ze względu na swoje pochodzenie jest całkowicie bezpieczny. Przy stosowaniu ilości 
zalecanych przez producenta nie stwierdzono żadnych skutków ubocznych przedawkowania 
preparatu.  

SKŁADNIKI: 

• liofilizowane mleko klaczy. Preparat nie zawiera żadnych substancji dodatkowych. 

Składniki odżywcze w porcji dziennej (1 szaszetka):  

• liofilizowane mleko klaczy 1 g. 

Wartość odżywcza    w 100g w jednej saszetce (1g) 

Wartość energetyczna 
412 kcal 

1739 kJ 

4,12 kcal  

17,39 kJ 

Białko 16,7 g 167 mg 



Węglowodany:  

w tym cukry* 

66,2 g 

0 g* 

662mg  

0 mg* 

Tłuszcz:  

w tym nasyc. kwasy tłuszcz. 

8.94 g 

4.8 g 

89 mg 

48 mg 

Błonnik < 0,5 g 0,00 g 

Sól < 0,24 g  0,00 g 

* Brak możliwości oznaczenia 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA: 1 saszetka dziennie. Zawartość saszetki zmieszać z 
niewielką ilością letniej wody. Proszek można przyjąć z saszetki bezpośrednio do ust. 

UWAGA: Bioaktywne związki białkowe (m.in. laktoferyna, lizozym, immunoglobuliny, czynniki 
wzrostu) ulegają denaturacji w wysokiej temperaturze, dlatego nie należy wsypywać proszku do 
gorących płynów. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze 
składników. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego 
trybu życia. Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu.  

WARUNKI PRZECHOWYWANIA: Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w 
suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.  

OPAKOWANIE ZAWIERA 30 SASZETEK (30 porcji dziennych) 

WYPRODUKOWANE W POLSCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 KOLOSTRUM  

- 139,00 zł – 120 szt. 

-    85,00 zł – 60 szt. 

SUPLEMENT DIETY 

60/120 kapsułek miękkich 

 

KOLOSTRUM – liofilizowane colostrum pozyskane z 
pierwszej godziny po ocieleniu. Dzięki specjalnej 

procedurze pozyskiwania surowca oraz dzięki zaawansowanej technologii procesu liofilizacji 
osiągnięto produkt przetworzony, o jakości odpowiadającej produktowi świeżemu, z całym 
bogactwem składników i zachowujący pełną bioaktywność. 

Suplement diety KOLOSTRUM to wartościowe uzupełnienie diety dla osób, które chcą zachować 
zdrowie swojego organizmu. Obecne w kapsułkach colostrum bovinum zawiera między innymi: 
czynniki odpornościowe (immunoglobuliny), witaminy i minerały, czynniki wzrostu, lizozym i 
laktoferynę. 

Składniki colostrum bovinum, szczególnie laktoferyna i peptydy bogate w prolinę (PRP), sprzyjają 
utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania organizmu poprzez: 

• wspieranie rozwoju i utrzymania naturalnych mechanizmów obronnych, 
• wspieranie odporności na działanie stresu, 
• korzystny wpływ na utrzymanie sił witalnych i funkcji poznawczych, 
• wspomaganie prawidłowej pielęgnacji skóry. 

 

SKŁADNIKI: 

• liofilizowane colostrum bovinum,  
• celuloza (kapsułki pochodzenia roślinnego) 

Składniki odżywcze w porcji dziennej (1 kapsułka):  

• liofilizowane colostrum bovinum – 200 mg 

 

Wartość odżywcza    w 100g w 1 kaps. (200 mg) w 2 kaps. (400 mg) 
Wartość energetyczna 517 kcal 2160 kJ 1,03 kcal 4,32 kJ 2,07 kcal 8,64 kJ 
Białko 48,7 g 97,5 mg 195 mg 

Węglowodany: w tym cukry 17,00 g 7,6 g 
34 mg  
15 mg 

68 mg  
30 mg 

Tłuszcz: w tym nasyc. kwasy tłuszcz. 28,20 g 18,90 g 56,5 mg 37,5 mg 
113 mg  
75 mg 

Błonnik < 0,5 g 0,00 g 0,00 g 
Sól < 0,5 g  0,00 g 0,00 g 



ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA: 1-2 kapsułki dwa razy dziennie na czczo przed posiłkiem 
lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Maksymalna porcja dzienna to 6 kapsułek przyjmowanych w 
porcjach podzielonych. Popić wodą lub innym płynem. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze 
składników. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego 
trybu życia. Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu.  

WARUNKI PRZECHOWYWANIA: Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w 
suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.  

OPAKOWANIE ZAWIERA 60 lub 120 KAPSUŁEK MIĘKKICH (60 lub 120 porcji dziennych) 

WYPRODUKOWANE W POLSCE 

Wskazania dla COLOSTRUM 

Właściwości colostrum. Clostrum wykazuje właściwości: 

 

- immunomodulujące  

 

- przeciwalergiczne 

 

- przeciwbakteryjne  

 

- przeciwwirusowe 

 

- przeciwgrzybiczne 

 

- przeciwnowotworowe 

 

- hipotensyjne  

 

- przyspiesza gojenie ran 

 

- wzmacnia kości 

 

- polepsza stan bariery jelitowej 

 

- wspiera organizm podczas wzmożonego wysiłku fizycznego 

 

 

 

 



 

MUMIO VISANTO – 270,00 zł 

SUPLEMENT DIETY 

21 buteleczek x 10 ml 

 

 

 

 

SKŁADNIKI: 

• woda 
• sok z aronii 
• miód naturalny 
• syrop glukozowy 
• regulator kwasowości: kwas cytrynowy 
• przeciwutleniacz: kwas I-askorbinowy 
• MUMIO 
• selenian IV sodu: selen 
• jodek potasu: jod 

Składniki aktywne w 1 buteleczce: 

• MUMIO - 100 mg * 
• jod 60 µg - 40% - ZDS 
• selen 25 µg - 45,5% ZDS 

*Nie określono poziomu ZDS (zalecane dzienne spożycie). 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA: 

1-2 zawartości buteleczki dziennie 
Zawartość buteleczki nadaje się do bezpośredniego spożycia. 
MUMIO nie należy mieszać z gorącymi napojami. 
 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.  
Najlepiej spożyć przed; datą umieszczoną na spodzie opakowania.  
 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA: 
Najlepiej przechowywać w chłodnym miejscu (lodówce), niedostępnym dla małych dzieci.  

Zawartość opakowania 21 buteleczek po 10 ml.  

Wyprodukowano w UE  
Główny Inspektorat Sanitarny GIS-Żł-SD-4230-433/PM/12/3 



UWAGA: 

MUMIO – naturalna substancja mineralna powstająca w niektórych masywach górskich – jest 
mieszaniną związków organicznych i nieorganicznych. 
MUMIO w istotny sposób wspomaga przebieg procesów trawienia węglowodanów i tłuszczów. 
Wspomaga też bardzo skutecznie układ odpornościowy człowieka oraz układy: pokarmowy 
(żołądek, jelita), sercowo-naczyniowy, kostnomięśniowy i inne.  
Znacznie wzmacnia organizm, dodaje sił, przywraca utraconą energię i usuwa uczucie zmęczenia. 
SELEN pomaga w ochronie komórek przed działaniem oksydacyjnym, wspomaga funkcjonowanie 
układu odpornościowego i tarczycy. Pomaga w zachowaniu zdrowia włosów i paznokci. Jest 
jednym z istotnych składników odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg procesu 
spermatogenezy. 
JOD zaliczany jest do niezbędnych mikroelementów w diecie człowieka. Odpowiada za 
funkcjonowanie układu nerwowego i utrzymanie prawidłowych funkcji poznawczych. Wspomaga 
metabolizm, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy oraz właściwej produkcji 
charakterystycznych dla niej hormonów. Ponadto pomaga w zachowaniu zdrowia skóry. 
MUMIO VISANTO – SUPLEMENT DIETY wskazany jest jako uzupełnienie normalnej diety w jod, 
selen. MUMIO jest substancją wyjątkowo złożoną. Dzięki MUMIO napój jest kompozycją 
przynajmniej 38 pierwiastków chemicznych, ok. 40 makro, mikro i ultra elementów odżywczych, 
ok. 20 różnorodnych dodatków organicznych i 16 aminokwasów. MUMIO jest jednym z najbardziej 
aktywnych przyrodniczych biostymulatorów, tworzonym przez naturę w ciągu tysięcy lat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SFEROSOMICZNA 
KURKUMINA O NAJWYŻSZEJ 
WCHŁANIALNOŚCI 800 mg – 
85,00 zł 

SUPLEMENT DIETY 
60 kapsułek miękkich 

 

SKŁADNIKI:  

• CurQlife® standaryzowany na kurkuminoidy (10%) wyciąg płynny z Curcuma longa 
• żelatyna wieprzowa (E441) 
• glicerol (substancja utrzymująca wilgoć E422) 

Porcja dzienna 2 kapsułki (dla osoby dorosłej) zawierają:  

• Wyciąg płynny z Curcuma longa (CurQlife®) 800 mg 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA: 
1 kapsułka 2 razy dziennie po posiłku.  
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.  

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
Produkt przeznaczony dla dorosłych. Nie zaleca się stosowania w ciąży i w okresie karmienia. 
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. 
Nie zaleca się stosowania w przypadku niedrożności dróg żółciowych. 
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia. 
Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.  

WARUNKI PRZECHOWYWANIA: 
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych 
dzieci. Chronić przed światłem. 

OPAKOWANIE ZAWIERA 60 KAPSUŁEK miękkich (30 porcji dziennych) 

WYPRODUKOWANE W POLSCE 

Informacje na temat Sferosomów: 

Sferosomy to opatentowane mikroskopijne struktury składające się tylko z jednej warstwy płaszcza 
okalającego kurkuminoidy, dlatego dają tym substancjom aktywnym  lepszą „rozpuszczalność” w 
środowisku wodnym, wchłanialność, stabilność oraz przenikalność przez błony biologiczne. W 
wielu aspektach są lepsze niż popularne liposomy. Curqulife® posiada badania farmakokinetyczne 
potwierdzające, że technologia sferosomów zwiększa 
biodostępność kurkuminoidów a co ważniejsze pozwala na przekraczanie bariery krew-mózg co 
jest ważne w walce z chorobami neurodegeneracyjnymi. 

 

 



KURKUMINA 

Kurkuma swoje właściwości lecznicze zawdzięcza silnie działającym 

bioaktywnym składnikom. Nie tylko kurkuminie. 

- Kurkuma posiada właściwości przeciwnowotworowe 

- Kurkuma posiada niezwykle silne działanie przeciwzapalne 

- Zaskakujące działanie kurkumy w walce depresją 

- Kurkuma chroni Twoje serce 

- Dba o wygląd i zdrowie skóry 

- Przewyższa skutecznością niektóre leki na artretyzm 

- Kurkuma może zapobiegać i walczyć z cukrzycą 

- Kurkuma na nieswoiste zapalenia jelit 

- Kurkuma skuteczny uśmierzacz bólu 

- Kurkuma wspomaga odchudzanie i oczyszczanie organizmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRANOL – 62,00 zł 

SUPLEMENT DIETY 

To suplement diety o skoncentrowanej zawartości trzech 
najważniejszych dla organizmu człowieka kwasów 
tłuszczowych z grupy OMEGA 3 (EPA, DHA, ALA). Zawarte 
w preparacie kwasy tłuszczowe omega występują w 
unikalnej formie monocząsteczek (estrów etylowych). 

Forma estrów etylowych zapewnia znakomitą biodostępność 
oraz wysoką bioretencję kwasów tłuszczowych omega w 
organizmie człowieka. 

Składniki: 

• 100% estrów etylowych kwasów tłuszczowych o wysokiej zawartości wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych z grupy omega pochodzenia rybiego oraz roślinnego 

Składniki odżywcze Ilość %RWS 

Kwas alfa-linolenowy (ALA) w postaci estru etylowego 2,2 g ** 

Kwas eikozapentaenowy (EPA) w postaci estru etylowego 750 mg ** 

Kwas dokozaheksaenowy (DHA) w postaci estru etylowego 1050 mg ** 

* RWS – Referencyjna wartość spożywcza  
** – brak referencyjnej wartości spożywczej 

Preparat nie zawiera: przeciwutleniaczy, konserwantów, sztucznych barwników, aromatów, 
alergenów, metali ciężkich, cyjanogenów, glicerolu, pozostałości pestycydów, zanieczyszczeń 
mikrobiologicznych 

Zalecana dzienna porcja produktu: 
10 ml podczas posiłku.  
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.  
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.  
Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są ważne.  

Przechowywanie:  
Przechowywać w temperaturze pokojowej.  
Po otwarciu opakowania przechowywać w temperaturze poniżej 5°C i spożyć w okresie 2 
miesięcy.  
Produkt pakowany w atmosferze ochronnej (azotowej).  
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

Uwagi:  
Nie stosować w przypadku uczulenia na jakikolwiek składnik preparatu. 

Pojemność opakowania: 250 oraz 500 ml netto 

 

 



 

TRANOL CYTRYNOWY – 
62,00 zł 

SUPLEMENT DIETY 

To suplement diety o skoncentrowanej zawartości trzech 
najważniejszych dla organizmu człowieka kwasów 
tłuszczowych z grupy OMEGA 3 (EPA, DHA, ALA). 
Zawarte w preparacie kwasy tłuszczowe omega występują 
w unikalnej formie monocząsteczek (estrów etylowych). 

Forma estrów etylowych zapewnia znakomitą 
biodostępność oraz wysoką bioretencję kwasów tłuszczowych omega w organizmie człowieka. 

Składniki: 

100% estrów etylowych kwasów tłuszczowych o wysokiej zawartości wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych z grupy omega pochodzenia rybiego oraz roślinnego, aromat cytrynowy 

Składniki odżywcze Ilość %RWS 
Kwas alfa-linolenowy (ALA) w postaci estru etylowego 2,2 g ** 
Kwas eikozapentaenowy (EPA) w postaci estru etylowego 750 mg ** 
Kwas dokozaheksaenowy (DHA) w postaci estru etylowego 1050 mg ** 

* RWS – Referencyjna wartość spożywcza  
** – brak referencyjnej wartości spożywczej 

Preparat nie zawiera: przeciwutleniaczy, konserwantów, sztucznych barwników, alergenów, 
metali ciężkich, cyjanogenów, glicerolu, pozostałości pestycydów, zanieczyszczeń 
mikrobiologicznych 

Zalecana dzienna porcja produktu: 
10 ml podczas posiłku.  
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.  
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.  
Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są ważne.  

Przechowywanie:  
Przechowywać w temperaturze pokojowej.  
Po otwarciu opakowania przechowywać w temperaturze poniżej 5°C i spożyć w okresie 2 
miesięcy.  
Produkt pakowany w atmosferze ochronnej (azotowej).  
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

Uwagi:  
Nie stosować w przypadku uczulenia na jakikolwiek składnik preparatu. 

Pojemność opakowania: 250 oraz 500 ml netto 

 

 

 



 VISANTOL – 85,00 zł 

SUPLEMENT DIETY 

Kwasy tłuszczowe OMEGA 3,6,9 z czterech roślin: 

• Len 
• Ogórecznik 
• Wiesiołek, 
• Czarna porzeczka 

Visantol zawiera estry etylowe niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych (NNKT) Omega 3, 6, 9 w postaci płynnej, 

wyizolowane z tłoczonych na zimno olejów roślinnych (lnianego, ogórecznika, wiesiołka, czarnej 
porzeczki). Uzupełnia codzienną dietę w niezbędne kwasy tłuszczowe Omega 3, 6, 9, 
dostarczając je w doskonałej proporcji. 

Składniki: 

• 100% estrów etylowych wyższych kwasów tłuszczowych o wysokiej zawartości niezbędnych 
nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega 3, 6, 9 

• witamina E (alfa-tokoferol) 

Składniki odżywcze Ilość w 5 ml % RWS 

Omega-3 Kwas alfa-linolenowy w postaci estru etylowego 2,2 g ** 

Omega-6 Kwas linolowy w postaci estru etylowego 1,1 g ** 

Omega-9 Kwas oleinowy w postaci estru etylowego 1,0 g ** 

Witamina E (alfa-tokoferol) 1,8 mg 15% 

* RWS – Referencyjna wartość spożywcza  
** – brak referencyjnej wartości spożywczej 

Zalecana dzienna porcja produktu: 
5 ml (1 łyżeczka) podczas posiłku.  
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.  
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.  
Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są ważne.  

Przechowywanie:  
Przechowywać w temperaturze pokojowej.  
Po otwarciu opakowania przechowywać w temperaturze poniżej 5°C i spożyć w okresie 2 
miesięcy.  
Produkt pakowany w atmosferze ochronnej (azotowej).  
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

Uwagi:  
Nie stosować w przypadku uczulenia na jakikolwiek składnik preparatu. 

Pojemność opakowania: 150, 250 oraz 500 ml netto 

WAŻNE:  



Zawarte w Visantolu roślinne kwasy tłuszczowe Omega 3,6,9 występują w unikalnej formie 
monocząsteczek (estrów etylowych). Forma estrów etylowych zapewnia znakomitą biodostępność 
oraz wysoką bioretencje kwasów tłuszczowych Omega 3,6,9 w organizmie człowieka. 

Visantol to najczystsza 100% roślinna forma kwasów tłuszczowych: Omega-3 (α-linolenowy), 
Omega-6 (linolowy, γ-linolenowy), Omega-9 (oleinowy) wyróżniająca się całkowitym brakiem 
toksyczności oraz brakiem występowania jakichkolwiek zanieczyszczeń. 

Preparat nie zawiera: przeciwutleniaczy, konserwantów, sztucznych barwników, aromatów, 
alergenów, metali ciężkich, cyjanogenów, glicerolu, pozostałości pestycydów, zanieczyszczeń 
mikrobiologicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nano Srebro + Nano 
Złoto (komponent) – 
256,00 zł 

 

 

 

 

Składniki:  

• Złoto - AU (25ppm w 1 litrze) 
• Srebro - Ag (200ppm w 1 litrze) 
• Woda- H2O 

• Wielkość cząsteczek złota (AU) 18 nm 
• Wielkość cząsteczek srebra (Ag) 6-12 nm 

Zawartość opakowania netto: 500 ml 

 


