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Dla ogólnego zdrowia

1.

VITAMINS B COMPLEX
SUPLEMENT DIETY
•
•
•
•

2.

m.in. tiamina, niacyna oraz witaminy B6 i B12 wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu
nerwowego
kwas foliowy oraz pantotenowy przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
ryboflawina wspiera utrzymanie dobrego widzenia
biotyna pomaga zachować zdrową skórę i włosy

VIT-D3 CAPSULES & VIT-D3 GUMMIES
SUPLEMENTY DIETY
Witamina D3:
•
•
•

wspomaga pracę układu immunologicznego, zmniejszając podatność na infekcje bakteryjne
i wirusowe
odgrywa ważną rolę w zapobieganiu depresji i bezsenności
pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów i kości oraz prawidłowej wagi

VITAMINS B COMPLEX
Kupisz na shop-de.fmworld.com

VIT-D3 GUMMIES
4000
IU

4.

VIT-D3 CAPSULES
3000

GELATIN FREE

DAIRY FREE

FAMILY

IU

5.

3.

CALCIUM

SUPLEMENT DIETY
•
•
•

4.

MAGNESIUM FORTE
SUPLEMENT DIETY
•
•
•
•

5.

wspiera prawidłowe działanie układu nerwowego
poprawia procesy krzepnięcia krwi
pozytywnie wpływa na pracę mięśni

wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni, wzmacniając je za dnia i rozluźniając w nocy
pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów i kości
pozytywnie wpływa na metabolizm energetyczny, niwelując uczucie znużenia
poprawia pracę układu nerwowego, sprzyjając dobremu samopoczuciu

VIT-COMPLETE GUMMIES
SUPLEMENT DIETY
•
•
•
•
•
•

witamina C wspiera układ odpornościowy
witamina B3 pomaga zachować zdrową skórę
witamina B5 pozytywnie wpływa na sprawność umysłową
witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej
witamina B12 wspomaga produkcję czerwonych krwinek
kwas foliowy jest niezbędny dla kobiet w ciąży

CALCIUM
250
mg

6.

MAGNESIUM FORTE

VIT-COMPLETE GUMMIES

400
mg

GELATIN FREE

VEGETARIAN

DAIRY FREE

SUGAR FREE

7.

6.

Q10 UBIQUINOL
SUPLEMENT DIETY
•
•
•
•
•

7.

OMEGA 3 & O! MEGA-3 GUMMIES
SUPLEMENT DIETY
Kwasy omega-3:
•
•
•
•
•

8.

wspierają układ nerwowy i zachowanie sprawności umysłu
przyczyniają się do utrzymania prawidłowego widzenia
pomagają zadbać o układ krążenia, w tym pracę serca
regulują poziom cholesterolu we krwi
wpływają na wzmacnianie układu odpornościowego

INNER BALANCE
SUPLEMENT DIETY
•
•
•
•
•
•
•

8.

zawiera koenzym Q10 w aktywnej formie ubiquinolu
wspiera prawidłową pracę układu krążenia, odpornościowego i nerwowego
korzystnie wpływa na metabolizm
zwiększa wydolność tlenową organizmu i tym samym tolerancję wysiłku
ma właściwości przeciwstarzeniowe

wyciąg z kwiatów róży stulistnej wspiera fizjologiczne procesy eliminacji produktów przemiany materii oraz
pomaga utrzymać równowagę kwasowo-zasadową
cynk korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego i chroni komórki przed stresem
oksydacyjnym
wapń jest odpowiedzialny za prawidłowy metabolizm energetyczny i funkcjonowanie enzymów trawiennych
magnez i żelazo wpływają na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia
potas i miedź wspierają odpowiednie funkcjonowanie układu nerwowego
ekstrakt z pokrzywy wspomaga eliminację wody z organizmu
ekstrakty z melisy i chmielu ułatwiają zasypianie, a zapewniając dobry sen, przyczyniają się do dalszego
zmniejszania zakwaszenia organizmu

Q10 UBIQUINOL
50

mg

OMEGA 3

O! MEGA-3
GUMMIES

1000
mg

INNER BALANCE
24h

active system

SUGAR FREE

DAIRY FREE

FAMILY

GELATIN FREE

VEGETARIAN

9.

Dla sokolego wzroku

1.

VISION

SUPLEMENT DIETY
•
•
•

2.

luteina, zeaksantyna oraz koenzym Q10 wpływają na poprawę ostrości widzenia za dnia, pełniąc rolę
naturalnego filtra, natomiast ekstrakty z owoców aronii, borówki czarnej i cytryńca chińskiego oraz
beta-karoten po zmroku, gdy organ jest znacznie mniej efektywny i osłabiony
witamina C usprawnia syntezę kolagenu – składnika budulcowego ciałka szklistego oka
cynk i witamina B2 pomagają w utrzymaniu dobrego wzroku; ich działanie wspiera L-arginina
o właściwościach poprawiających krążenie i poziom cukru we krwi

EYE PROTECT GUMMIES
SUPLEMENT DIETY
•
•
•

luteina i zeaksantyna to główne barwniki występujące w plamce żółtej, która m.in. poprawia ostrość
widzenia oraz chroni siatkówkę oka przed uszkodzeniem przez niebieskie światło
cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia i metabolizmu witaminy A
witaminy E i C wspierają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym, co ma pozytywny wpływ
na zachowanie właściwej kondycji wzroku

VISION

EYE PROTECT GUMMIES

GELATIN FREE

10.

DAIRY FREE

VEGETARIAN

SUGAR FREE

11.

Dla mocnego serca i układu krążenia

1.

CHOLESTEROL
SUPLEMENT DIETY
•
•
•
•

2.

HEMOGLOBIN

SUPLEMENTY DIETY
•
•
•
•
•

12.

ekstrakt z czerwonego ryżu oraz tauryna pomagają zmniejszyć stężenie cholesterolu całkowitego,
LDL oraz trójglicerydów
ekstrakty z kurkumy i aronii wspierają właściwą pracę wątroby
L-arginina wpływa na obniżenie wagi i ciśnienia tętniczego
inozytol, kwas liponowy, koenzym Q10 oraz witaminy z grupy B usprawniają metabolizm

ekstrakty z pokrzywy i kozieradki, ryboflawina, metionina oraz żelazo pomagają w prawidłowej
produkcji czerwonych krwinek, a miedź i mangan usprawniają transport tego ostatniego
w organizmie
ekstrakt z owoców aronii poprawia krążenie krwi
ekstrakt z dzikiej róży wzmacnia naczynia krwionośne
ekstrakt z buraka czerwonego wraz ze spiruliną działa wspomagająco przy anemii
kwas foliowy oraz witaminy B2, B6 i B12 pozytywnie oddziałują na metabolizm homocysteiny

CHOLESTEROL

HEMOGLOBIN

13.

3.

REISHI EXTRACT
SUPLEMENT DIETY
•
•

4.

wszechstronny suplement diety, który opiera się na założeniach stosowanej po dziś dzień medycyny
starochińskiej
skrupulatnie dobrane składniki wpływają na wzmocnienie odporności, poprawiają funkcjonowanie
układu krążenia, a także sprzyjają utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi

ASTAXANTHIN

SUPLEMENTY DIETY
•
•

astaksantyna skutecznie zapobiega chorobom i zaburzeniom czynności układu
sercowo-naczyniowego
witamina E to ważny przeciwutleniacz; pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

REISHI EXTRACT
350
mg

14.

ASTAXANTHIN
8

mg

15.

Dla dobrej kondycji psychofizycznej
przez całą dobę

1.

GOOD MORNING
SUPLEMENT DIETY
•
•

2.

różeniec górski, cytryniec chiński i eleutherococcus pozytywnie oddziałują na pracę mózgu,
koncentrację, pamięć, przyswajanie wiedzy, a także zwiększają odporność na stres
wysokoprzyswajalny magnez organiczny oraz witaminy z grupy B wspierają właściwą aktywność
psychofizyczną w ciągu dnia

GOOD NIGHT

SUPLEMENTY DIETY
•
•
•

L-tryptofan stosowany jest przy bezsenności oraz w stanach gorszego nastroju
magnez i witamina E łagodzą napięcie i przemęczenie
waleriana, passiflora oraz ekstrakty z kwiatów lawendy i szyszek chmielu uspokajają i relaksują

GOOD MORNING

16.

GOOD NIGHT

17.

3.

GOOD MOOD TEA
SUPLEMENT DIETY

DAY WELL-BEING
•
kofeina zawarta w guaranie naturalnie pobudza do działania
•
żeń-szeń, miłorząb japoński i bakopa drobnolistna synergicznie wspierają prawidłowe krążenie,
pracę mózgu oraz zdolności poznawcze, m.in. pamięć i koncentrację
•
mięta pieprzowa wspomaga procesy trawienne oraz zmniejsza uczucie dyskomfortu po jedzeniu
•
imbir, zielona herbata, jarzębina i lukrecja łagodzą reakcje zapalne, wzmacniając układ
odpornościowy
NIGHT CALM
•
melisa i lawenda łagodzą napięcie nerwowe oraz drażliwość, ułatwiając zasypianie
•
werbena, pokrzywa i koper włoski zmniejszają dyskomfort po całodziennym trawieniu pokarmów
oraz wspierają usuwanie z organizmu zbędnych produktów przemiany materii
•
głóg wspomaga układ krążenia, a hibiskus, rumianek i czystek – odpornościowy

4.

GINKGO BILOBA
SUPLEMENTY DIETY
•
•
•
•
•

ekstrakt z miłorzębu dwuklapowego wpływa na prawidłowy przepływ krwi do mózgu
i jest uznawany za silny antyoksydant
hamuje działanie enzymów, które przyczyniają się do rozkładu włókien kolagenowych i utraty
elastyczności skóry
pozytywnie oddziałuje na funkcje poznawcze, pamięć i koncentrację
wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn
wspiera układ nerwowy oraz właściwe funkcjonowanie narządów wzroku i słuchu

GOOD MOOD TEA

GINKGO BILOBA
75

mg
VEGETARIAN

18.

19.

5.

PANAX GINSENG
SUPLEMENT DIETY
•
•
•
•
•

6.

MEMORY

SUPLEMENT DIETY
•
•
•
•

7.

ekstrakt z korzenia żeń-szenia koreańskiego jest znany ze wspaniałego wpływu na witalność
i układ odpornościowy
niweluje uczucie zmęczenia i znużenia
wspiera utrzymanie sprawności fizycznej i umysłowej
zapobiega spadkom glukozy we krwi
zwiększa liczbę plemników i stopień ich ruchliwości

stworzony na bazie cennych aminokwasów, ekstraktów roślinnych i mikroskładników odżywczych
poprawia koncentrację, samopoczucie i funkcje poznawcze
pozwala na kontrolę kluczowych neuroprzekaźników
wspomaga pracę układu nerwowego

ASHWAGANDHA
SUPLEMENT DIETY
•
•
•
•

redukuje stres oraz zmniejsza uczucie niepokoju i lęku
wpływa na płodność i sprawność seksualną
wspiera funkcje poznawcze, m.in. percepcję, pamięć i koncentrację
widocznie zwiększa wydolność organizmu i przyspiesza jego regenerację

PANAX GINSENG
500

ASHWAGANDHA
500

mg

mg

VEGETARIAN

20.

MEMORY

Kupisz na
shop-de.fmworld.com

21.

by

8.

BODY & MIND SET FOR HER
SUPLEMENT DIETY
SHINE formuła dla niej

co zawiera

na co działa

Skin & Hair
ekstrakt z pędów bambusa, beta-karoten, L-tyrozyna, inozytol, siarka organiczna, luteina
budowa oraz pigmentacja włosów, skóry i paznokci, ochrona przed wolnymi rodnikami

Hemo Balance
żelazo, spirulina, ekstrakt z pokrzywy, dzikiej róży i kozieradki
poziom hemoglobiny, prawidłowa ilość i aktywność czerwonych krwinek

Inner Balance
ekstrakty z: niepokalanka pospolitego, koniczyny czerwonej, lucerny, kadzidłowca indyjskiego,
żeńszenia syberyjskiego, granatu
metabolizm, dobre samopoczucie, objawy napięcia przedmiesiączkowego i menopauzy

Night Relax
waleriana, passiflora, magnez, ekstrakt z kwiatów lawendy
rytm dobowy, długość i jakość snu, regeneracja, łagodzenie napięć

Energise & Perception
ekstrakty z: guarany, ashwagandhy, różeńca górskiego, cytryńca chińskiego, arcydzięgla
mózg, układ nerwowy, percepcja, pamięć, koncentracja.

22.

BODY & MIND SET FOR HER
5 KAPSUŁEK W KAŻDEJ Z 30 SASZETEK

23.

by

9.

BODY & MIND SET FOR HIM
SUPLEMENT DIETY
SHARP formuła dla niego

co zawiera

na co działa

Skin & Hair
beta-karoten, likopen, witamina E, siarka organiczna, biotyna, luteina
ochrona komórek przed stresem oksydacyjnym, budowa tkanek łącznych, pigmentacja skóry i włosów

Herbbooster
buzdyganek naziemny, kozieradka, maca, magnez
gospodarka hormonalna, poziom testosteronu we krwi, libido, aktywność fizyczna, praca mięśni,
układ odpornościowy

Adaptation
różeniec górski, żeń-szeń syberyjski, ashwagandha
przyswajanie wiedzy, pamięć, funkcje psychologiczne, układ nerwowy, energia

Recovery
fosfolipidy sojowe, ekstrakty z: dzikiej róży, tarczycy bajkalskiej, aronii, kurkumy, granatu
metabolizm, regeneracja, wątroba

Perception
ekstrakty z: niepokalanka pospolitego, koniczyny czerwonej, lucerny, kadzidłowca indyjskiego
mózg, układ nerwowy, percepcja, pamięć, koncentracja

24.

BODY & MIND SET FOR HIM
5 KAPSUŁEK W KAŻDEJ Z 30 SASZETEK

25.

Dla prawidłowej pracy
układu trawiennego

1.

PROBIOTIC PROTEIN COCTAIL
SUPLEMENT DIETY
•
•
•
•
•

2.

wspiera naturalną florę bakteryjną, a przez to poprawia przyswajalność składników pokarmowych
i zmniejsza uczucie łaknienia
zawiera białko serwatkowe (14 g w każdej porcji) należące do najbardziej efektywnych protein pochodzenia
naturalnego ze względu na wyjątkową szybkość wchłaniania
został wzbogacony o bakterie probiotyczne Lactobacillus plantarum i Bifidobacterium animalis (3,5 mld
aktywnych kolonii w każdej porcji), które po spożyciu przylegają do ścianek jelit i chronią organizm przed
bakteriami gnilnymi, a ponadto ułatwiają absorpcję obecnych w produkcie aminokwasów
pozytywnie wpływa na przyrost tkanki mięśniowej
idealny dla osób uprawiających sporty siłowe i wydolnościowe

DIGESTIVE

SUPLEMENTY DIETY
•
•
•

zawiera uzyskane w procesie fermentacji enzymy – amylazę, proteazę, celulazę, laktazę i lipazę – które
wspomagają trawienie cukrów, białek i tłuszczy, rozkładając je do postaci łatwo przyswajalnej przez organizm,
co gwarantuje uczucie lekkości nawet po posiłku
poprawia komfort trawienny
stanowi wsparcie przy schorzeniach i nietolerancjach pokarmowych

PROBIOTIC PROTEIN COCTAIL
JEDYNY TAKI

PRODUKT NA RYNKU

26.

DIGESTIVE
KOMPLEKS 5

ENZYMÓW TRAWIENNYCH

27.

3.

PROBIOTIC

SUPLEMENT DIETY
•
•

4.

wyróżnia się spośród innych dostępnych na rynku – 1 gram produktu zawiera ponad 25 miliardów
bakterii o właściwościach probiotycznych
stanowią one skuteczne wsparcie przy dysbiozach jelitowych i wynikających z nich problemów
żołądkowo-jelitowych, a także przy nasilonym stresie, w okresie obniżonej odporności oraz podczas
podróży i antybiotykoterapii

PROBIOTIC GUMMIES
SUPLEMENTY DIETY
•
•

każdy żelek zawiera aż 2,5 miliarda jednostek zidentyfikowanego szczepu bakterii probiotycznych
Bacillus coagulans
ich wyjątkowa wytrzymałość sprawia, że są odporne na działanie kwaśnego soku żołądkowego
i nie ulegają trawieniu, łagodząc dolegliwości układu pokarmowego takie jak zaparcia czy biegunki

PROBIOTIC

PROBIOTIC GUMMIES

VEGETARIAN

28.

FAMILY

GELATIN FREE

DAIRY FREE

VEGETARIAN

29.

Dla wzmocnienia odporności

1.

COLOSTRUM EXTRA IMMUNITY
SUPLEMENT DIETY
•
•
•
•
•

2.

IMMUNE-UP ELIXIR
SUPLEMENT DIETY
•
•
•
•

3.
30.

laktoferyna dostarcza składniki odżywcze oraz zapewnia ochronę przeciwbakteryjną
peptydy bogate w prolinę (PRP) wspierają rozwój układu immunologicznego, a witaminy B6, C i D
oraz cynk jego prawidłowe funkcjonowanie
białka zawierają aminokwasy egzogenne będące swoistym „budulcem” układu odpornościowego
immunoglobuliny łagodzą przebieg wielu schorzeń ogólnoustrojowych i wspomagają odporność
czynną w zakresie ochrony przed infekcjami
spirulina charakteryzuje się wysoką zawartością pełnowartościowego białka, mikroskładników
odżywczych w formie organicznej, w tym cennego kwasu tłuszczowego γ-linolenowego (GLA)
i biodostępnego żelaza

tymianek właściwy oraz jeżówka purpurowa przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania
układu immunologicznego
imbir lekarski, ceniony za dobroczynny wpływ na poprawę witalności, wspomaga pracę dróg oddechowych
witamina C oraz cynk pomagają wzmacniać odporność
głóg jednoszyjkowy wspiera pracę układu krążenia

COLOSTRUM EXTRA IMMUNITY

IMMUNE-UP ELIXIR

SILVER PRO ADVANCED FORMULA

SILVER PRO ADVANCED FORMULA
•
•

stosowanie srebra koloidalnego w celach zdrowotnych sięga już przełomu XIX i XX wieku
z uwagi na bakteriobójcze, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze właściwości używane było przede
wszystkim w leczeniu schorzeń wywoływanych drobnoustrojami

BEZCENNA SIARA

(PIERWSZE KROWIE MLEKO)
VEGETARIAN

31.

4.

LIPOSOMAL VITAMIN C
SUPLEMENT DIETY
•
•

5.

IMMUNITY

SUPLEMENT DIETY
•
•
•

6.

SUPLEMENT DIETY
acerola, zwana wiśnią z Barbados, posiada 30 razy więcej witaminy C niż cytryna
dzika róża jest bogata w bioflawonoidy będące naturalnymi antyoksydantami
regularnie stosowane pomagają dbać o odporność, korzystnie wpływają na zęby, skórę, kości oraz
układ nerwowy, a także chronią komórki przed stresem oksydacyjnym

PROPOLIS PRO GUMMIES
SUPLEMENT DIETY
•
•
•

32.

kwercetyna i flawony tarczycy bajkalskiej wykazują właściwości przeciwzapalne oraz regulują pracę
układu immunologicznego
adaptogenny ekstrakt z różeńca górskiego poprawia zdolność reakcji organizmu na czynniki stresogenne
ekstrakty z czarnego pieprzu i arcydzięgla lekarskiego zwiększają efektywność poszczególnych
składników preparatu oraz działają bakteriostatycznie

IMMUNO
•
•
•

7.

stworzony z wykorzystaniem unikalnej technologii opracowanej w celu uzyskania efektu większej
trwałości, przeniknięcia bez strat przez błony biologiczne i zwiększenia efektywności
zawiera najlepiej przyswajalną postać witaminy C (mikrostruktura otoczki zbudowana z roślinnych
fosfolipidów), która doskonale się wchłania i dociera bezpośrednio do komórek docelowych

propolis jest bogaty w witaminy (B1, B2, B5, B6, C, D, E), pierwiastki (m.in. magnez, cynk, potas, wapń,
mangan, żelazo), flawonoidy, terpeny czy estry aromatyczne; wykazuje działanie przeciwwirusowe,
przeciwgrzybicze i bakteriobójcze, dzięki czemu pomaga wzmacniać odporność
czarny bez jest doskonałym antyoksydantem, wspomaga procesy oczyszczania organizmu
jeżówka purpurowa wspiera właściwe funkcjonowanie układu odpornościowego (podobnie jak
witamina C) oraz górnych dróg oddechowych, pomaga łagodzić objawy grypy i przeziębienia

LIPOSOMAL VITAMIN C

VEGETARIAN

IMMUNITY

IMMUNO

VEGAN

PROPOLIS PRO GUMMIES

GELATIN FREE

DAIRY FREE

VEGETARIAN

33.

Dla perfekcyjnego wyglądu i zgrabnej sylwetki

1.

SLIM EXTREME
SUPLEMENT DIETY
•
•
•
•
•
•

2.

SLIM BODY SYSTEM
SUPLEMENTY DIETY
•
•

3.

glukomannan, pęczniejąc w żołądku, daje uczucie sytości, dzięki czemu przy stosowaniu
niskokalorycznej diety wspomaga utratę zbędnych kilogramów
chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi oraz pozytywnie
wpływa na metabolizm makroskładników odżywczych

PERFECT SLIM GUMMIES
SUPLEMENTY DIETY
•
•
•

34.

glukomannan 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
ekstrakt z Garcinia cambogia jest źródłem kwasu hydroksycytrynowego (HCA), który spowalnia
wytwarzanie tłuszczu w organizmie
wapń ma wpływ na właściwe funkcjonowanie enzymów trawiennych
witamina C wspomaga produkcję kolagenu
biotyna i witamina B2 pomagają zachować zdrową cerę

zawarty w ekstrakcie z zielonej kawy kwas chlorogenowy zmniejsza kumulację zapasów
węglowodanów i tłuszczów w organizmie oraz sprzyja nasileniu spalania tkanki tłuszczowej,
a efekt ten dodatkowo wzmacnia pobudzająca metabolizm kofeina
ekstrakt z Garcinia cambogia będący źródłem kwasu hydroksycytrynowego (HCA) spowalnia
wytwarzanie tłuszczu w organizmie
ekstrakt z ketonów z malin przyczynia się do ograniczenia odkładania tkanki tłuszczowej
i wspomaga spalanie tej już nagromadzonej, ponadto wpływa na przyspieszenie metabolizmu
i regulację glukozy we krwi

SLIM EXTREME

VEGAN

SLIM BODY SYSTEM

PYSZNY
SMAK

VEGAN

PERFECT SLIM GUMMIES

SUGAR FREE

GELATIN FREE

DAIRY FREE

VEGETARIAN

35.

4.

FIT LINE GUMMIES
SUPLEMENT DIETY
•
•

5.

SKINNY HERBAL INFUSION
SUPLEMENTY DIETY
•
•
•

6.

sprzężony kwas linolowy (CLA) jest powszechnie stosowany przez osoby uprawiające sport i będące
na diecie redukcyjnej
wspomaga spalanie tłuszczu i wykazuje wielotorowe działanie prozdrowotne

korzeń z mniszka lekarskiego wspiera prawidłową pracę wątroby i właściwy przebieg procesów
trawiennych
znamię kukurydzy, korzeń wilżyny ciernistej oraz kwiat hibiskusa wspomagają usuwanie
z organizmu nadmiaru wody, a wraz z nią zbędnych produktów przemiany materii, wspierając
proces dążenia do szczupłej sylwetki
owoc róży jest bogatym źródłem witaminy C

DETOX HERBAL INFUSION
SUPLEMENTY DIETY
•
•
•
•

kwiat hibiskusa wspiera prawidłowy proces przemiany materii oraz usuwanie nadmiaru wody
z organizmu
liść zielonej herbaty jest znakomitym antyoksydantem, ponadto wspomaga aktywność enzymów
trawiennych, korzystnie wpływając na metabolizm
ziele wąkroty azjatyckiej oraz owoc rokitnika wspomagają układ krążenia, pozytywnie oddziałując
na funkcjonowanie organizmu
owoc żurawiny wspiera prawidłowe oczyszczanie organizmu ze zbędnych produktów przemiany
materii

FIT LINE GUMMIES

SUGAR FREE

36.

GELATIN FREE

DAIRY FREE

VEGETARIAN

SKINNY HERBAL INFUSION

W FORMIE
NAPARU

VEGETARIAN

DETOX HERBAL INFUSION

W FORMIE
NAPARU

VEGETARIAN

37.

7.

DRENA PLUS

SUPLEMENT DIETY
•
•
•
•

8.

ekstrakt z naowocni fasoli białej wspiera usuwanie nadmiaru wody z organizmu i prawidłowe
funkcjonowanie układu moczowego
ekstrakty z liścia brzozy oraz korzenia mniszka lekarskiego (wspiera pracę wątroby i woreczka
żółciowego) wspomagają oczyszczanie organizmu ze zbędnych produktów przemiany materii
ekstrakt z ziela skrzypu polnego świetnie reguluje i wspomaga gospodarkę wodną organizmu
liść ortosyfonu to jedno z najbardziej znanych ziół w medycynie ludowej, reguluje usuwanie
nadmiaru wody z organizmu

ACTIVE BURN FAT KILLER
SUPLEMENTY DIETY
•
•
•
•
•
•

L-karnityna to substancja naturalnie występująca w organizmie; przyspiesza proces metabolizmu
tłuszczów
ekstrakt z nasion guarany poprawia procesy trawienne poprzez prawidłowy metabolizm
tłuszczów i węglowodanów
ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego wspomaga usuwanie nadmiaru wody wraz ze zbędnymi
produktami przemiany materii, co korzystnie wpływa na utrzymanie prawidłowej masy ciała
ekstrakt z ziela wąkroty azjatyckiej wspiera syntezę kolagenu i elastyny, odpowiadających za
odpowiednie napięcie, sprężystość i elastyczność skóry
ekstrakt ze skórki gorzkiej pomarańczy – źródło potasu i błonnika rozpuszczalnego – z uwagi na
niski indeks glikemiczny utrzymuje prawidłową, fizjologiczną szybkość przemian metabolicznych,
szczególnie tłuszczów, uzupełniając działanie wszystkich powyżej opisanych składników
bogactwo witamin i mikroelementów dba o dobrą kondycję całego organizmu

DRENA PLUS

PYSZNY
SMAK

38.

ACTIVE BURN FAT KILLER

VEGETARIAN

PYSZNY
SMAK

VEGETARIAN
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9.

IDEAL SHAPE

SUPLEMENT DIETY
•
•
•
•

10.

BEAUTY DETOX

SUPLEMENTY DIETY
•

•

40.

młody jęczmień, dzięki wysokiej zawartości błonnika zmniejszającego wchłanianie tłuszczów
i wspomagającego procesy trawienne, jest niezastąpionym wsparciem organizmu w procesie
odchudzania i utrzymania prawidłowej masy ciała
zielona herbata przyczynia się do poprawy ogólnego stanu zdrowia, ale też pomaga stracić na
wadze – zawarte w niej duże koncentracje teiny i polifenoli z grupy katechin przyspieszają tempo
metabolizmu w spoczynku, co z kolei pozwala spalić więcej kalorii
kolagen morski – wysoko oczyszczony i otrzymywany w standardach farmaceutycznych – wizualnie zmniejsza
zmarszczki, opóźnia procesy starzenia się skóry i poprawia nawilżenie, czyniąc ją miękką i elastyczną
cynk bierze udział w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów i równowagi
kwasowo-zasadowej, a także przyczynia się do zachowania dobrego stanu włosów, skóry i paznokci

spirulina to wyjątkowa alga, zaliczana do 10 najlepszych superproduktów, która zawiera 3-krotnie
więcej białka niż mięso (ok. 70%) i więcej wapnia niż mleko; to jedno z najbogatszych źródeł
chlorofilu i beta-karotenu oraz kwasów nukleinowych spośród wszystkich pokarmów zarówno
pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego – oczyszcza wątrobę i nerki z toksyn, odkwasza organizm
i obniża poziom złego cholesterolu, a dzięki zawartości fenyloalaniny poprawia trawienie i wpływa
na zahamowanie apetytu
naturalny, morski kolagen pozyskiwany z łososia niehodowlanego – składnik o wyjątkowej czystości
i koncentracji – gwarantuje opóźnienie procesów starzenia się skóry, poprawę jej nawilżenia
i zmniejszenie widoczności zmarszczek; dodatkowo wpływa na zahamowanie stanów zapalnych
prowadzących do uszkodzenia, bólu i utraty funkcjonalności stawów

IDEAL SHAPE

BEAUTY DETOX

41.

11.

DAY SKIN SPA

SUPLEMENT DIETY
•
•
•
•
•

12.
13.

NIGHT SKIN SPA
SUPLEMENT DIETY
•
•
•
•
•

SUPLEMENTY DIETY

kwas hialuronowy doskonale nawilża, przywraca jędrność i elastyczność
witamina A i biotyna wspierają prawidłowe funkcjonowanie skóry
witaminy E i C oraz selen chronią ją przed stresem oksydacyjnym
witamina D wspomaga proces podziału komórek

DAY SKIN SPA

NIGHT SKIN SPA

HYALURONIC ACID

HELLO HONEY

HELLO HONEY

SUPLEMENTY DIETY
•
•

42.

przywraca skórze nawilżenie i blask
poprawia jej jędrność i redukuje zmarszczki
cynk utrzymuje ją w dobrej kondycji, a razem z witaminą E chroni przed wolnymi rodnikami
witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, a B12 oraz kwas foliowy w procesie podziału komórek
ekstrakty z granatu i pszenicy działają regenerująco i rewitalizująco

HYALURONIC ACID
•
•
•
•

14.

ekstrakt z owoców guawy, astaksantyna, witamina E, cynk i selen chronią skórę przed wolnymi rodnikami
witamina A i biotyna pomagają utrzymać ją w dobrej kondycji
witamina C wspomaga prawidłową produkcję kolagenu odpowiadającego za jej elastyczność
ekstrakt z owoców amli dogłębnie nawilża skórę
mikroalgi pełnią rolę naturalnego filtru przeciwsłonecznego

wiązówka błotna poprawia kondycję skóry i syntezę kolagenu
witaminy C i E oraz cynk chronią komórki przed stresem oksydacyjnym

VEGAN

PYSZNY
VEGAN
SMAK

VEGETARIAN

VEGETARIAN

43.

15.

COLLABEAUTY Q10
SUPLEMENT DIETY
•
•
•
•

16.
17.

kolagen z dorsza atlantyckiego pozytywnie oddziałuje na kondycję skóry, przyczyniając się do jej
ujędrnienia i poprawy elastyczności
witamina C pomaga we właściwej produkcji kolagenu
koenzym Q10 – naturalnie wytwarzany przez organizm składnik, którego produkcja zmniejsza się
wraz z wiekiem – spowalnia pojawianie się zmarszczek i wiotczenie skóry
witamina A i cynk wspomagają zachowanie zdrowej skóry, a miedź utrzymanie jej prawidłowej
pigmentacji

HAIR

SUPLEMENT DIETY
•
•
•
•

stanowi doskonałą pomoc w procesie rewitalizacji włosów
składniki bioaktywne wspomagają ich wzrost, odżywienie i wzmocnienie
przeciwdziała łojotokowi, redukując podrażnienia naskórka i nawilżając go
szczególnie polecany dla włosów słabych i ze skłonnością do wypadania

HAIR SKIN NAILS
SUPLEMENTY DIETY
•
•
•
•
•

miedź wpływa na prawidłową pigmentację włosów, a żelazo na ich wzrost
cynk dostarcza budulec paznokciom
ekstrakt z granatu wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne
drożdże piwne zawierają drogocenne aminokwasy siarkowe – metioninę i cysteinę
witaminy A, B2, B6, B12, C i E oraz biotyna korzystnie wpływają na kondycję włosów, skóry i paznokci

COLLABEAUTY Q10

HAIR

HAIR SKIN NAILS

PYSZNY
SMAK

44.

45.

Dla megasiły i superenergii

1.

COLLAGEN PRO FLEX STRENGTH SYSTEM
SUPLEMENT DIETY
•
•
•
•
•
•

2.

HEALTHY BONES GUMMIES
SUPLEMENT DIETY
•
•

3.

codzienna dawka witaminy D
wpływa na właściwy poziom wapnia we krwi, mocne kości i zdrowe zęby, efektywną pracę mięśni,
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, usprawnienie procesu podziału komórek
oraz odpowiednie przyswajanie wapnia i fosforu

STRONG MUSCLE GUMMIES

COLLAGEN PRO
FLEX STRENGTH SYSTEM

HEALTHY BONES
GUMMIES

STRONG MUSCLE
GUMMIES

SUPLEMENT DIETY
•
•

46.

wysoko oczyszczony kolagen morski, otrzymywany w standardach farmaceutycznych, jest głównym
materiałem budulcowym ścięgien oraz chrząstek, które tworzą stawy
witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu
tarczyca bajkalska jest silnym antyoksydantem, skutecznie wspomaga ochronę stawów, ścięgien
oraz mięśni
witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, które mają istotny wpływ na pracę stawów
wapń jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości
siarczan glukozaminy to ważny prekursor szeregu biocząsteczek, m.in. chondroityny, jednego
z głównych składników chrząstki stawowej

BCAA to kompleks trzech aminokwasów (L-leucyny, L-izoleucyny i L-waliny w optymalnej proporcji
2:1:1), które nie są samoistnie wytwarzane przez organizm
pomagają w budowie i odbudowie tkanki mięśniowej

SUGAR FREE

GELATIN FREE

DAIRY FREE

SUGAR FREE

GELATIN FREE

DAIRY FREE

VEGETARIAN

47.

4.

VITALITY BOOST
SUPLEMENT DIETY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

chrom przyczynia się do utrzymania właściwego poziomu glukozy we krwi
selen wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym
żelazo bierze udział w transporcie tlenu w organizmie
piperyna z czarnego pieprzu wspiera trawienie i wchłanianie składników odżywczych
niacyna, kwas pantotenowy i ryboflawina, wzmocnione dodatkowo kofeiną z guarany oraz teiną
z zielonej herbaty, przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
kwas pantotenowy wpływa na sprawność umysłu
witaminy z grupy B dbają o układ nerwowy
tiamina odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie serca
witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

ENERGY KICK GUMMIES
SUPLEMENT DIETY
•
•

L-karnityna odpowiada za transport kwasów tłuszczowych do mitochondriów, gdzie przetwarzane
są w energię niezbędną do prawidłowego funkcjonowania komórek organizmu
dzięki swoim właściwościom jest tak popularna wśród sportowców, którym zależy na poprawie
wytrzymałości w trakcie treningu i usprawnieniu procesów regeneracji po zakończeniu ćwiczeń

VITALITY BOOST

ENERGY KICK GUMMIES

100%
life power formula

VEGAN

48.

SUGAR FREE

GELATIN FREE

DAIRY FREE

VEGETARIAN

49.

Dla niskokalorycznej diety
KONJAC SUPERFOOD
Jesteś na diecie low-carb, fit, keto, paleo, wege? Nie ma znaczenia, bo konjac to superfood! Zaspokaja głód
bez wyrzutów sumienia, a dzięki dużej ilości błonnika pozwala najeść się do syta i poprawić motorykę jelit.
•
•
•
•

niskokaloryczny
w sam raz do dań obiadowych, wytrawnych sałatek czy słodkich deserów
idealny dla uczestników programu FIT6
gotowy w 2 minuty

EKSPERYMENTUJ ZE SMAKAMI, TEKSTURAMI I DODATKAMI, TWORZĄC PRZEPYSZNE POSIŁKI
BEZ DODATKOWYCH KALORII!
ZDROWA ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNEGO MAKARONU I RYŻU BEZ CUKRU, TŁUSZCZU, ZBÓŻ,
GLUTENU, SOI ORAZ SKŁADNIKÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

KONJAC SUPERFOOD

LOW-CARB

50.

5

KCAL PER 100G

RECOMMENDED
VEGAN

FOR

51.

KONJAC SUPERFOOD ONE WEEK PACK
SKOMPONUJ SWÓJ WŁASNY MEGASET
Najważniejsze, aby prawidłowe odżywianie weszło w nawyk! Dlatego dajemy
Ci możliwość stworzenia idealnego zestawu na cały tydzień. To Ty decydujesz,
co do niego zapakujemy. Możesz wybierać spośród wszystkich pięciu rodzajów
produktów konjac i każdego dnia kłaść na talerzu inną porcję zdrowia.

LOW-CARB

52.

5

KCAL PER 100G

RECOMMENDED
VEGAN

FOR

www.nutricode.fmworld.com

