
K S I Ę G A  P R O D U K T Ó W

Materiały informacyjno-szkoleniowe dla Partnerów Biznesowych FM WORLD



2 Produkty NUTRICODE są oryginalnymi produktami FM WORLD.

WSTĘP     str. 3

INNER BALANCE     str. 4

SLIM EXTREME     str. 6

VITALITY BOOST     str. 8

IMMUNO     str. 10

HAIR SKIN NAILS     str. 11

STRONA INTERNETOWA  
I APLIKACJA MOBILNA     str. 12 

SPIS TR EŚCI

INFORMACJE DODATKOWE
Suplementy diety nie zastępują zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia. Preparat nie może być 
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 

Warunki przechowywania: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w sposób 
niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.
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Odpowiedź na miarę XXI wieku
Chcemy żyć pełnią życia, niczego nie przegapić, wszystkiego spróbować. Życie oferuje nam wiele, ale dziś równie 
dużo od nas wymaga. Żyjemy szybciej i intensywniej niż nasi dziadkowie, mamy znacznie więcej pasji niż nasi rodzice. 
Jednocześnie jakość otoczenia, w którym żyjemy, stale się pogarsza: modyfikowana żywność, zanieczyszczenie 
środowiska, mnóstwo sztucznych konserwantów i dodatków, które bezwiednie wprowadzamy do naszego organizmu. 

Czy wiesz, skąd się bierze zmęczenie, dlaczego powtarzamy „nie chce mi się”, a nasza skóra z dnia na dzień wygląda 
gorzej? Jeśli czujesz, że Twój organizm nie nadąża za zmieniającym się światem, Twój metabolizm spowalnia, skóra 
straciła blask, brak Ci energii, odczuwasz spadek odporności – mamy dla Ciebie rozwiązanie. Rozwiązanie skrojone  
na miarę XXI wieku.

Naturalne wzmocnienie 
Suplementy diety zawierają znane od lat substancje pozytywnie stymulujące nasz organizm. Kiedyś stosowano je 
w postaci ziół, dziś produkuje się je w wygodnej, niewymagającej czasu na przygotowanie formie. Wraz z rozwojem 
nauki i techniki pojawiły się nowe możliwości pozyskania z natury tego, co najcenniejsze. Sztuką jest opracowanie 
takiego zestawu składników, które w sposób nieobciążający organizmu stymulują go i motywują nasze ciało  
do pracy. My tę sztukę opanowaliśmy do perfekcji. Nutricode to efekt wieloletnich poszukiwań właściwej 
receptury i proporcji składników, które wzajemnie się uzupełniają. Unikalne zestawienia aktywnych substancji,  
a także troska o ich naturalne pochodzenie, pozwoliły nam stworzyć kompletny system wsparcia Twojego organizmu. 

Nutricode – w trosce o każdą komórkę 
Suplementy diety, jakie przygotowali nasi specjaliści, pomogą zadbać o organizm już na poziomie komórkowym, 
co z kolei przełoży się na lepszą kondycję psychiczną i fizyczną. Opracowaliśmy 5 programów, które wzajemnie 
się uzupełniają i które są odpowiedzią na potrzeby współczesnego człowieka. Nasz program pomoże Ci wrócić 
do formy, stanąć na nogi i przywróci siły. Naszym sekretem jest unikatowa receptura systemów suplementacji. 

Zastosowaliśmy najnowsze technologie, czerpiąc zarówno z bogactw natury, jak i wiedzy najlepszych specjalistów. 
Każdy zestaw suplementów Nutricode to efekt wieloletniej pracy i badań, dzięki którym mamy pewność, że nasze 
suplementy stymulują komórki naszego organizmu. 

Systemowa odpowiedź na Twoje potrzeby
Każdy zestaw suplementów Nutricode to optymalna proporcja składników przygotowana tak, by odpowiadała 
potrzebom organizmu. Zatrzymaj się na chwilę i zatroszcz się o własne zdrowie. Przyjrzyj się sobie, zastanów 
się, czego oczekujesz od swojego organizmu, określ swoje potrzeby, wyznacz cele. Możesz liczyć na wsparcie 
Nutricode. Suplementację najlepiej rozpocząć od odkwaszenia organizmu, co zniweluje skutki dotychczasowych 
zaniedbań. Sięgając po kolejne systemy Nutricode, stopniowo dojdziesz do wymarzonej sylwetki, odzyskasz siły 
witalne. Będziesz pełen energii, gotów na codzienne wyzwania. W ich realizacji nie przeszkodzi Ci sezonowy 
katar, będziesz zachwycać zdrowym wyglądem i promienną cerą!

Razem łatwiej 
W Twoje ręce oddajemy efekt wieloletnich poszukiwań, idealnie zbilansowanych rozwiązań dla Twojego organizmu. 
Wiemy jednak, jak trudno jest wytrwać w postanowieniu i zmienić dotychczasowe nawyki, dlatego wspieramy Twoje 
cele i oferujemy ci szereg przystępnych rozwiązań, takich jak programy żywieniowe, platforma internetowa pełna 
przydatnych wskazówek, czy aplikacja mobilna, które znacznie ułatwią Ci osiągnięcie sukcesu. Na pewno w Twoim 
otoczeniu jest osoba, na której Ci bardzo zależy. Zaproś ją do programu i razem zawalczcie o swoje zdrowie. Dzięki 
wzajemnemu wsparciu, z pomocą systemów suplementacji, z łatwością zrealizujecie nawet najambitniejsze plany. 

NUTR ICODE
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 ` utrzymuje równowagę kwasowo-zasadową

 ` źródło kluczowych mikroelementów

INNER BA LA NCE

Zakwaszenie może Cię 
dotyczyć, jeśli: 

 ` jesz słodycze i inne produkty  
bogate w cukier 

 ` pijesz kawę, alkohol, słodkie, 
gazowane napoje

 ` często sięgasz po dania gotowe

 ` jesz dużo mięsa

 ` masz złe samopoczucie,  
odczuwasz zmęczenie

 ` żyjesz w stresie, jesteś nerwowy

Pamiętaj! Nawet niewielka zmiana  
pH krwi jest niebezpieczna. 
Optymalny poziom to 7,35-7,45. 
Jeśli zmaleje, może się to wiązać 
z poważnymi konsekwencjami 
zdrowotnymi. Najbardziej narażone 
są Twoje nerki, płuca, skóra, 
mięśnie i kości. 

SPRAWDŹ, CZY TWÓJ 
ORGANIZM JEST 
ZAKWASZONY! SKORZYSTAJ  
Z BEZPŁATNEGO TESTU NA 

nutricode.fmworld.com.
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Miesięczny system dzień-noc, 24-godzinne działanie dla utrzymania równowagi  
kwasowo-zasadowej organizmu.

  SASZETKI Z PROSZKIEM DO ROZPUSZCZANIA NA DZIEŃ  
O SMAKU CYTRYNOWYM

Nutricode Inner Balance to bogaty zestaw idealnie uzupełniających się składników 
aktywnych. Został oparty o wyciąg z kwiatów róży stulistnej, który wspiera fizjologiczne 
procesy eliminacji produktów przemiany materii oraz pomaga utrzymać równowagę 
kwasowo-zasadową. Cynk dodatkowo korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu 
odpornościowego i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym, a wraz z wapniem 
wspomaga utrzymanie zdrowych kości. Wapń jest odpowiedzialny również za prawidłowy 
metabolizm energetyczny i pomaga we właściwym funkcjonowaniu enzymów trawiennych. 
Magnez i żelazo wpływają na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia, a potas i miedź 
wspierają odpowiednie funkcjonowanie układu nerwowego. Ekstrakt z pokrzywy 
wspomaga eliminację wody z organizmu. 

Składniki: cytrynian wapnia, substancja wypełniająca: sorbitole, cytrynian sodu, cytrynian 
magnezu, cytrynian potasu, ekstrakt z pokrzywy, ekstrakt z róży stulistnej, glukonian żelaza 
(II), aromat, cytrynian cynku, substancje słodzące: aspartam i acesulfam K, siarczan miedzi 
(II), barwnik: ryboflawiny. 

  Zawiera substancje słodzące.
  Zawiera źródło fenyloalaniny.

Sposób użycia: Zawartość saszetki rozpuścić w 200 ml wody. Stosować 2 razy  
dziennie po 1 saszetce. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.  
Produkt przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych. 

Masa netto: 240 g
60 saszetek

  KAPSUŁKI NA NOC 

Kapsułki na noc, dzięki obecności ekstraktu  
z melisy i chmielu, ułatwiają zasypianie,  
a zapewniając dobry sen przyczyniają się  
do dalszego zmniejszania zakwaszenia organizmu.

Składniki: ekstrakt z melisy lekarskiej, składnik 
kapsułki: żelatyna, substancja wypełniająca: 
cytrynian wapnia, mielone szyszki chmielu, 
cytrynian magnezu, cytrynian cynku, substancja 
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów 
tłuszczowych, barwnik: E171.

Sposób użycia: Zaleca się przyjmowanie  
2 kapsułek na noc. Popić dużą ilością wody  
(co najmniej 1 szklanką). Nie przekraczać 
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.  
Produkt przeznaczony dla młodzieży i osób 
dorosłych. 

Masa netto: 30 g
60 kapsułek

INNER BA LA NCE

NUTRICODE  
INNER 

BALANCE
saszetki na dzień

1 saszetka 
zawiera:

2 saszetki 
zawierają:

Cynk 5 mg (50%)* 10 mg (100%)* 

Miedź 0,5 mg (50%)* 1 mg (100%)* 

Żelazo 5 mg (36%)* 10 mg (71%)* 

Wapń 275 mg (34%)* 550 mg (69%)* 

Magnez 75 mg (20%)* 150 mg (40%)* 

Potas 175 mg (9%)* 350 mg (18%)* 

Sód 175 mg 350 mg 

Ekstrakt z róży 
stulistnej 100 mg 200 mg 

Ekstrakt  
z pokrzywy 150 mg 300 mg 

NUTRICODE  
INNER 

BALANCE
kapsułki na noc

2 kapsułki  
zawierają: 

Magnez 15 mg (4%)*

Cynk 5 mg (50%)*

Ekstrakt 
 z melisy lekarskiej 400 mg 

Mielone 
szyszki chmielu 100 mg 

* RWS – % referencyjnej wartości spożycia
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 `  wspomaganie odchudzania, zmniejszanie łaknienia

 ` zawiera glukomannan o wysokiej skuteczności redukcji masy ciała

 ` piękna skóra podczas utraty wagi

SLIM EXTR EME

Wejdź na stronę 

nutricode.fmworld.com

i sprawdź, ile powinieneś 
schudnąć, korzystając  
z bezpłatnego kalkulatora 
BMI online! 

Oblicz także swoje dzienne 
zapotrzebowanie na kalorie 
przy użyciu kalkulatora BMR. 
Przygotowaliśmy dla Ciebie 
program diety i liczne wskazówki 
dietetyczne. 

Jeśli Twój indeks BMI jest zbyt 
wysoki albo czujesz, że powinieneś 
stracić kilka zbędnych kilogramów, 
nie zwlekaj – już dziś zatroszcz się  
o swoje zdrowie i przyszłość!
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  TABLETKI POWLEKANE

Oparte na innowacyjnym składniku – roślinnym błonniku o nazwie glukomannan, który 
w połączeniu z niskokaloryczną dietą wpływa na utratę wagi. Chrom pomaga utrzymać 
prawidłowy poziom glukozy we krwi, ograniczając ochotę na słodycze i chęć podjadania 
między posiłkami. Wsparciem dla zbilansowania diety jest także cynk, który dba  
o prawidłowy metabolizm węglowodanów, kwasów tłuszczowych i makroskładników 
odżywczych, a także pomaga w prawidłowej syntezie białek, uczestniczących w przemianie 
materii. Z kolei ekstrakt z Garcinia cambogia jest źródłem kwasu hydroksycytrynowego 
(HCA), który spowalnia wytwarzanie tłuszczu w organizmie.

Kompozycja składników wspomagających utratę masy ciała poprzez zmniejszenie łaknienia. Unikalny system 
„All day weight control” został opracowany z myślą o osobach pragnących w sposób racjonalny zmniejszyć 

wagę. Umożliwia także zachowanie pięknej skóry przy stosowaniu diet odchudzających.

Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 3 g 
glukomannanu dziennie w 3 dawkach po 1 g każda (3 x 2 tabletki), z 1 lub 
2 szklankami wody, przed posiłkiem i w ramach diety niskokalorycznej.

  TABLETKI MUSUJĄCE O SMAKU WINOGRONOWYM 

Idealne uzupełnienie diety odchudzającej: zestaw odpowiednio dobranych witamin  
i minerałów, niezbędnych dla zachowania pięknej skóry. Witamina C wspomaga produkcję 
kolagenu, zapewniając skórze prawidłowe funkcjonowanie. Biotyna dba o prawidłowy 
metabolizm energetyczny i makroskładników odżywczych, a wraz z witaminą B2 pomaga 
zachować zdrową cerę. Miedź odpowiada za utrzymanie prawidłowej pigmentacji skóry  
i włosów. Wapń ma wpływ na właściwe funkcjonowanie enzymów trawiennych.

Składniki: regulator kwasowości: kwas cytrynowy, węglan wapnia, cytrynian potasu, 
węglan magnezu, regulator kwasowości: węglany sodu, diwęglan potasu, substancja 
wypełniająca: sorbitole, kwas L-askorbinowy (witamina C), substancja słodząca: cyklaminiany, 
maltodekstryna, aromat, substancje słodzące: aspartam i acesulfam K, chlorowodorek 
pirydoksyny (witamina B6), siarczan miedzi (II),  ryboflawiny 5’-fosforan sodowy (witamina 
B2), monoazotan tiaminy (witamina B1), substancja słodząca: neohesperydyna DC, 
cyjanokobalamina (witamina B12), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), D-biotyna.

  Zawiera substancje słodzące.
  Zawiera źródło fenyloalaniny.

Sposób użycia: 1 tabletkę dziennie rozpuścić w szklance (200 ml) wody. Wypić 
przed jedzeniem. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt 
przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych. Odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Masa netto: 2 x 67,5 g  
2 x 15 tabletek musujących

SLIM EXTR EME

NUTRICODE 
SLIM EXTREME

tabletki  
powlekane

2 tabletki 
zawierają: 

6 tabletek 
zawiera: 

Cynk 3,4 mg (34%)* 10 mg (100%)*

Chrom 13 μg (33%)* 40 μg (100%)*

Glukomannan 1 g 3 g

Ekstrakt  
z Garcinia  
Cambogia 

40 mg 120 mg

NUTRICODE  
SLIM EXTREME

tabletki  
musujące

1 tabletka  
(4500 mg) 
zawiera:

Biotyna 75 μg (150%)* 

Witamina B6 1 mg (71%)* 

Tiamina 0,7 mg (64%)* 

Ryboflawina 0,8 mg (57%)* 

Kwas foliowy 100 μg (50%)* 

Witamina C 30 mg (38%)* 

Witamina B12 0,5 μg (20%)* 

Miedź 0,5 mg (50%)* 

Wapń 267 mg (33%)* 

Magnez 100 mg (27%)* 

Potas 300 mg (15%)* 

Składniki: glukomannan (zawierający siarczyny), substancje wypełniające: mikrokrystaliczna 
celuloza i sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, ekstrakt z Garcinia Cambogia, 
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, cytrynian cynku, 
chlorek chromu (III), otoczka (substancja zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza, 
substancje wiążące: talk i polidekstroza, substancja wypełniająca: mikrokrystaliczna 
celuloza, barwniki: E171 i E141).

Sposób użycia: Stosować doustnie po 2 tabletki 3 razy dziennie. Spożywać z dużą ilością 
wody (1 lub 2 szklankami), celem zagwarantowania, że substancja dotrze do żołądka. Nie 
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

Ważne informacje: Istnieje ryzyko zadławienia w przypadku osób mających trudności 
z połykaniem lub w przypadku spożycia z niewystarczającą ilością płynu. Produkt 
przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych. Odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Masa netto: 2 x 103,5 g 
2 x 90 tabletek powlekanych

GLUKOMANNAN – ZABÓJCA APETYTU
Glukomannan to rozpuszczalny w wodzie błonnik, pozyskiwany z rośliny Amorphophallus 
Konjac. Pęczniejąc w żołądku, wypełnia go i tym samym daje znać ośrodkowi sytości 
w podwzgórzu, że nie jesteśmy głodni. Pozwala to na zmniejszenie ilości i wielkości 
posiłków. Jak pokazują badania, stosowanie glukomannanu wraz z dietą niskokaloryczną 
redukuje masę ciała u osób z nadwagą średnio o 3 kg na miesiąc.1 Aby glukomannan 
spełnił swoje zadanie, należy pamiętać o popiciu tabletek dużą ilością wody. 
1 Birketvedt GS. “Experiences with three different fiber supplements in weight reduction.” Med Sci Monit. 2005 Jan; 11(1): PI5-8

* RWS – % referencyjnej wartości spożycia



8 Produkty NUTRICODE są oryginalnymi produktami FM WORLD.

 `  Twoja codzienna porcja energii dla ciała i umysłu

 ` regeneracja sił witalnych

Kompozycja idealnie dobranych składników, wpływających na przypływ 
energii fizycznej i umysłowej w ciągu dnia oraz lepszy odpoczynek nocą.

V ITA LITY BOOST

ŻYCIE  
W DOBRYM RYTMIE
Dbaj o rytm dobowy swojego 
organizmu. Między godz. 22:00  
a 2:00 – w fazie snu głębokiego  
– odbudowuje on swoje siły witalne 
i regeneruje. Jest to cenny czas 
wzmożonej aktywności biologicznej. 
Jednak nieodpowiedni styl 
życia, nieregularny wypoczynek 
i korzystanie ze sztucznego 
oświetlenia osłabiają rytm Twojego 
organizmu, co może skutkować 
zaburzeniami snu. 

POMYŚL, CO MÓGŁBYŚ 
OSIĄGNĄĆ, GDYBYŚ MIAŁ 
WIĘCEJ SIŁ WITALNYCH!

Zamień kapcie na obuwie 
sportowe, pożegnaj się z kanapą  
i wyjdź z dziećmi do parku. 

Pomoże Ci w tym NUTRICODE 
VITALITY BOOST! 



NUTRICODE  
VITALITY BOOST

tabletki na noc

2 tabletki  
zawierają:

Witamina C 80 mg (100%)*

Niacyna 16 mg NE (100%)*

Witamina E 12 mg α-TE (100%)*

Kwas 
pantotenowy 6 mg (100%)*

Witamina B6 1,4 mg (100%)*

Ryboflawina 1,4 mg (100%)*

Tiamina 1,1 mg (100%)*

Kwas foliowy 200 μg (100%)*

Biotyna 50 μg (100%)*

Witamina D 5 μg (100%)*

Witamina B12 2,5 μg (100%)*

Witamina K 37,5 μg (50%)*

Miedź 1 mg (100%)*

Jod 150 μg (100%)*

Molibden 50 μg (100%)*

Chrom 40 μg (100%)*

Żelazo 7 mg (50%)*

Cynk 5 mg (50%)*

Selen 27,5 μg (50%)*

Magnez 100 mg (27%)*

Wapń 200 mg (25%)*

Mangan 0,5 mg (25%)*

Fosfor 125 mg (18%)*

Ekstrakt z pieprzu  
czarnego 5 mg
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  SASZETKI Z PŁYNEM NA DZIEŃ O SMAKU 
POMARAŃCZOWYM 

Codzienna porcja energii. Niacyna, kwas pantotenowy i ryboflawina, wzmocnione 
dodatkowo kofeiną, przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Kwas 
pantotenowy dodatkowo wpływa na  sprawność umysłu. Witaminy z grupy B wspierają 
prawidłowy metabolizm energetyczny (tiamina, ryboflawina), dbają o układ nerwowy  
(ryboflawina, witamina B6) oraz pomagają w utrzymaniu właściwych funkcji psychologicznych  
(biotyna, witamina B6). Tiamina odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie serca. 
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Składniki: woda, koncentrat soku pomarańczowego, ekstrakt z guarany, ekstrakt  
z zielonej herbaty, kofeina, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, substancja zagęszczająca: 
guma ksantanowa, octan DL-alfa tokoferylu (witamina E), aromaty, amid kwasu nikotynowego 
(niacyna), substancje konserwujące: sorbinian potasu i benzoesan sodu, D-pantotenian wapnia 
(kwas pantotenowy), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawiny 5’-fosforan 
sodowy (witamina B2), kwas foliowy, substancje słodzące: sukraloza i neohesperydyna DC, 
monoazotan tiaminy (witamina B1), cyjanokobalamina (witamina B12), D-biotyna.

  Zawiera substancje słodzące.

  Zawiera kofeinę (50 mg/saszetkę); nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży.

Sposób użycia: Stosować doustnie zawartość 1 saszetki dziennie. Nie przekraczać 
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt przeznaczony dla młodzieży i osób 
dorosłych. Odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Masa netto: 300 g  
30 saszetek

Kompozycja idealnie dobranych składników, wpływających na przypływ energii fizycznej i umysłowej w ciągu 
dnia. Jednocześnie składniki Vitality Boost (żelazo, magnez, wapń i ekstrakt z pieprzu zawierający piperynę), 

przyspieszając metabolizm, ułatwiają odpoczynek nocą, co w efekcie daje wzrost energii w dzień. 

  TABLETKI NA NOC 

Bogate źródło witamin i minerałów, zwiększających 
metabolizm nocą, by efektywniej działać w ciągu dnia. 
Chrom przyczynia się do utrzymania właściwego 
poziomu glukozy we krwi i zapewnia prawidłowy 
metabolizm makroskładników odżywczych. Magnez 
wspiera równowagę elektrolitową. Selen dba o układ 
odpornościowy i wspomaga ochronę komórek przed 
stresem oksydacyjnym. Żelazo bierze udział w transporcie 
tlenu w organizmie. Miedź wpływa na utrzymanie 
prawidłowego metabolizmu energetycznego. Cynk 
pomaga we właściwej przemianie węglowodanów  
i kwasów tłuszczowych, a piperyna z czarnego pieprzu 
wspiera trawienie i wchłanianie składników odżywczych. 

V ITA LITY BOOST

NUTRICODE  
VITALITY 

BOOST
saszetki na dzień

1 saszetka  
 zawiera:

Niacyna 8 mg NE (50%)*

Witamina E 6 mg α-TE (50%)*

Kwas  
pantotenowy 3 mg (50%)*

Witamina B6 0,7 mg (50%)*

Ryboflawina 0,7 mg (50%)*

Tiamina 0,55 mg (50%)*

Kwas foliowy 100 μg (50%)*

Biotyna 25 μg (50%)*

Witamina B12 1,25 μg (50%)*

Kofeina 50 mg

Ekstrakt z zielonej 
herbaty 50 mg

Ekstrakt  
z guarany 50 mg

* RWS – % referencyjnej wartości spożycia 
NE – ekwiwalent niacyny 
α-TE – ekwiwalent alfa-tokoferolu 

Składniki: fosforan wapnia, substancja 
wypełniająca: mikrokrystaliczna celuloza, tlenek 
magnezu, kwas L-askorbinowy (witamina C), 
octan DL-alfa tokoferylu (witamina E), jodek 
potasu, amid kwasu nikotynowego (niacyna), 
siarczan żelaza (II), siarczan cynku, substancje 
przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu  
i sole magnezowe kwasów tłuszczowych, 
molibdenian (VI) sodu, ekstrakt z czarnego 
pieprzu, D-pantotenian wapnia (kwas 
pantotenowy), selenian (IV) sodu, chlorek 
chromu (III), chlorowodorek pirydoksyny 
(witamina B6), ryboflawiny 5’-fosforan 
sodowy (witamina B2), kwas foliowy, siarczan 
miedzi, monoazotan tiaminy (witamina B1), 
cholekalcyferol (witamina D), siarczan manganu, 
cyjanokobalamina (witamina B12), filochinon 
(witamina K), D-biotyna, otoczka (substancje 
zagęszczające: hydroksypropylometyloceluloza 
i hydroksypropyloceluloza, substancja 
wypełniająca: celuloza, substancja wiążąca: talk, 
substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe, 
barwniki: E171 i E172).

Sposób użycia: Stosować doustnie 2 tabletki na 
noc. Popić wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji 
do spożycia w ciągu dnia. Produkt przeznaczony 
dla młodzieży i osób dorosłych. 

Masa netto: 48 g 
60 tabletek powlekanych 
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  PASTYLKI DO SSANIA O SMAKU ACEROLI I WIŚNI

Witamina C pochodząca wyłącznie z naturalnych ekstraktów z owoców aceroli. Acerola, zwana wiśnią z Barbados, to superowoc, który posiada 
30 razy więcej witaminy C niż cytryna. Z kolei dzika róża jest także bogata w bioflawonoidy, będące naturalnymi antyoksydantami. Regularne 
przyjmowanie witaminy C pomaga dbać o odporność, zwłaszcza u osób, które trenują i wykonują pracę fizyczną. Korzystnie wpływa na zęby, skórę, 
kości i układ nerwowy oraz chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. 

IMMUNO 

* RWS – % referencyjnej wartości spożycia

 `  100% naturalnej witaminy C z aceroli 

NATURALNE 
WZMOCNIENIE TWOJEJ 
ODPORNOŚCI 

Znana od lat witamina 
C przeżywa ostatnio 
prawdziwy renesans. 
Stało się tak za sprawą 
najnowszych doniesień 
nie tylko o doskonałym 
wpływie witaminy na 
naszą odporność, ale 
także jej zastosowaniu 
w przebiegu wielu 
chorób. Nie pozwól, by 
nawracające przeziębienia 
pokrzyżowały Twoje plany! 
Sięgnij po dawkę zdrowia 
prosto z natury!

NUTRICODE  
IMMUNO

pastylki do ssania

2 pastylki  
zawierają:

Ekstrakt  
z owoców aceroli,  

witamina C 

640 mg 

160 mg (200%)*

Sproszkowana dzika 
róża 

160 mg 

Składniki: substancja słodząca: izomalt, ekstrakt z owoców aceroli (standaryzowany na zawartość 25% witaminy C) (Malpighia glabra L.), 
sproszkowana dzika róża (Rosa canina L.), sproszkowany sok z buraka czerwonego, aromat, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów 
tłuszczowych, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe. 

  Zawiera substancje słodzące.

Bioflawonoidy to niezwykle wartościowe składniki, występujące głównie w skórce owoców.  
Nie są witaminami, ale niektóre z nich są potocznie nazywane witaminą P. Stanowią grupę 
naturalnych antyoksydantów. Ich naturalnym źródłem są m.in. owoce dzikiej róży.

CZY WIESZ, ŻE…

Sposób użycia: Stosować doustnie 2 pastylki dziennie. Ssać powoli. Nie przekraczać zalecanej 
porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych. Odpowiedni 
dla wegetarian i wegan. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Masa netto: 72 g 
60 pastylek do ssania 
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  HAIR SKIN NAILS 

Idealna kompozycja składników dla uzyskania mocnych, lśniących włosów, aksamitnej skóry i zdrowych 
paznokci. Formuła Pro-Beauty zawiera miedź, która wpływa na prawidłową pigmentację włosów, żelazo, 
które, pomagając w prawidłowym transporcie tlenu w organizmie i podziale komórek, dba o ich prawidłowy 
wzrost, oraz cynk, który dostarcza budulec paznokciom, a także witaminę E i ekstrakt z granatu. Kompleks 
został wzbogacony drożdżami piwnymi, witaminami A, B2, B6, B12 i C oraz biotyną i aminokwasami 
siarkowymi, działającymi dobroczynnie na włosy, skórę i paznokcie. 

H A IR SK IN NA ILS

 ` formuła Pro-Beauty

 `  ekstrakt z granatu

Odzyskaj piękną, 
nieskazitelną cerę! 
Zyskaj zdrowe  
i mocne paznokcie! 
Ciesz się lśniącymi, 
zachwycającymi 
włosami!

Składniki: substancja wypełniająca: mikrokrystaliczna celuloza, drożdże suszone (zawierające gluten), 
ekstrakt z granatu, kwas L-askorbinowy (witamina C), fumaran żelaza (II), cytrynian cynku, octan DL-
alfa tokoferylu (witamina E), L-cysteina, L-metionina, amid kwasu nikotynowego (niacyna), substancja 
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, octan retinylu (witamina A), cyjanokobalamina 
(witamina B12), siarczan miedzi (II), ryboflawina (witamina B2), monoazotan tiaminy (witamina B1), 
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), cholekalcyferol (witamina D), D-biotyna, otoczka (substancje 
zagęszczające: hydroksypropylometyloceluloza i hydroksypropyloceluloza, substancja wypełniająca: 
celuloza, substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe, substancja wiążąca: talk, barwniki: E171 i E172, 
koncentrat jabłka, czarnej porzeczki i rzodkwi).

Sposób użycia: Stosować doustnie 1 tabletkę dziennie. Popić wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do 
spożycia w ciągu dnia. Produkt przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych. 

Masa netto: 44,8 g 
56 tabletek powlekanych

NUTRICODE  
HAIR SKIN NAILS

tabletki

1 tabletka  
(800 mg) zawiera:

Ryboflawina 1,6 mg (114%)* 

Tiamina 1,2 mg (109%)* 

Witamina C 80 mg (100%)* 

Witamina B12 2,5 μg (100%)* 

Witamina B6 1,2 mg (86%)* 

Witamina E 10 mg α-TE (83%)* 

Niacyna 10 mg NE (63%)* 

Witamina A 450 μg RE (56%)* 

Witamina D 1,25 μg (25%)* 

Biotyna 10 μg (20%)* 

Żelazo 20 mg (143%)* 

Cynk 10 mg (100%)* 

Miedź 1 mg (100%)* 

L-cysteina 30 mg 

L-metionina 30 mg 

Drożdże suszone 100 mg 

Ekstrakt z granatu 100 mg

DOBROCZYNNE AMINOKWASY SIARKOWE 
Metionina i cysteina to aminokwasy siarkowe, które można znaleźć w drożdżach piwnych. Stanowią 
one podstawowy składnik keratyny – naturalnej proteiny występującej w skórze, włosach  
i paznokciach. A ich połączenie z formułą Pro-Beauty, w tym ekstraktem z granatu o właściwościach 
antyoksydacyjnych, to prawdziwy eliksir dla Twojej urody!

* RWS – % referencyjnej wartości spożycia 
α-TE – ekwiwalent alfa-tokoferolu  
NE – ekwiwalent niacyny
RE – ekwiwalent retinolu
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Strona internetowa

Aplikacja mobilna

NUTR ICODE

Znajdziesz tam:

 `  informacje o produktach

 ` wskazówki żywieniowe

 ` przepisy kulinarne

 `  interesujące artykuły

 ` wyzwania, dzięki którym 
ustawisz i będziesz 
śledzić swoje cele

 ` kalkulatory BMI i BMR  
pozwalające na dobór 
idealnego planu 
dietetycznego

Nie zapomnij regularnie odwiedzać stronę www.nutricode.fmworld.com! 
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W Twoje ręce oddajemy również 
aplikację mobilną, dzięki której 
zdrową dietę uzupełnisz o aktywność 
fizyczną i dowiesz się jeszcze więcej na 
temat zdrowych nawyków!


