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ALOE VERA KREM DO RĄK, 100 ml
ALOE VERA RELAXFIT gel, 200 ml
ALOE VERA - żel pod prysznic, 200 ml
BALSAM Z CZOSNKIEM NIEDŹWIEDZIM, 200 ml
COLLAGEN AKTIVE GEL + MSM, 100 ml
CZARCI PAZUR, 250 ml
ESSENTIAL OILS spray - esencja 13 olejków, 50 ml
HAND CARE - Krem Rokitnikowy+witamina E, 100 ml
KASZTANOWY ŻEL Z MENTOLEM, 250 ml
KASZTANOWY ŻEL Z RUTYNĄ, 100 ml
KASZTANOWY ŻEL Z RUTYNĄ, 350 g
KASZTANOWY ŻEL Z RUT., ALG. I RUSZ.-VARIX GEL FORTE, 100 ml
KASZTANOWY ŻEL z ruszczykiem, algami i rutyną, 200 ml – NOWOŚĆ
KONOPNA MAŚĆ Z ŻYWOKOSTEM I GOJNIKIEM 100 ml
KONOPNY BALSAM CHŁODZĄCY, 200 ml
KONOPNY BALSAM ROZGRZEWAJĄCY, 200 ml
KOŃSKA MAŚĆ - CHŁODZĄCA, 250 ml
KOŃSKA MAŚĆ - CHŁODZĄCA, 350 g
KOŃSKA MAŚĆ - ROZGRZEWAJĄCA, 250 ml
KOŃSKA MAŚĆ - ROZGRZEWAJĄCA, 350 g
KOŃSKA MAŚĆ - FORTE, 250 ml
KOŃSKA MAŚĆ - FORTE, 350 g
KOŃSKA MAŚĆ CHŁODZĄCA Z KONOPIAMI, 250 ml
KOŃSKA MAŚĆ ROZGRZEWAJĄCA Z KONOPIAMI, 250 ml
KOŃSKA MAŚĆ Z KONOPIAMI I CBD – CHŁODZĄCA, 250 ml
KOŃSKA MAŚĆ Z KONOPIAMI I CBD – ROZGRZEWAJĄCA, 250 ml
KORA DĘBU z rokitnikiem - Hemofit, 100 ml
KREM Z KONOPI - HEMP CARE, 200 ml
KREM Z KONOPI - HEMP CARE EXCLUSIVE + CBD, 200 ml
KREM Z KONOPI FORTE, 100 ml
KREM Z KONOPI, 100 ml
KREM Z ŻYWORÓDKI I KONOPI, 100 ml
MAŚĆ SOLNA - NATŁUSZCZAJĄCA, 200 ml
MAŚĆ Z KONOPI, 100 ml
MAŚĆ Z KONOPI, 150 ml
MAŚĆ Z TYMIANKU, 100 ml
MAŚĆ Z ŻYWORÓDKI I KONOPI, 100 ml
OLEJ Z DRZEWA HERBACIANEGO, 100 ml
OLEJ Z DZIURAWCA, 100 ml
PROPOLIS SPRAY - roztwór 20%, 50 ml
SEPTOGEL, 100 ml
ŻEL POD PRYSZNIC Z EKSTRAKTEM Z KONOPI, 200 ml
ŻYWOKOSTOWY ŻEL, 200 ml
ŻYWOKOSTOWY ŻEL Z JAŁOWCEM I MSM, 350 g
ALOE VERA GEL, 500 ml
BETAGLUCAN Z WITAMINĄ C O SMAKU CYTRYNOWYM, 200 ML
CHILI AKTYWATOR, 90 tab.
CITRUS PARADISI, 50 ml
KOLOSTRUM FORTE 500 mg, 60 kaps.
KURKUMIN 3-KOMPLEX, 60 tab.
MENOAKTIV, 60 kaps.
OLEJ DYNIOWY 100%, 200 ml
OLEJ DYNIOWY 100%, 250 ml
OLEJ LNIANY 100%, 200 ml
OLEJ LNIANY 100%, 250 ml
OLEJ MAKOWY 100%, 200 ml
OLEJ MAKOWY 100%, 250 ml
OLEJ ROKITNIKOWY 100%, 50 ml
OLEJ ROKITNIKOWY 100%, 100 ml
OLEJ ROKITNIKOWY 100%, 250 ml
OLEJ ROKITNIKOWY W KAPSUŁKACH, 90 szt.
OLEJ Z CZARNEGO KMINU, 200 ml
OLEJ Z CZARNEGO KMINU - 100%, 50 ml
OLEJ Z DZIKIEJ RÓŻY 100%, 50 ml
OLEJ Z KONOPI 100%, 200 ml
OLEJ Z KONOPI 100%, 250 ml
OLEJ Z OSTROPESTU 100%, 200 ml
OLEJ Z OSTROPESTU 100%, 250 ml
OLEJ Z WIESIOŁKA 100%, 50 ml
ORTOMAX, 90 kaps.
PROBIO AKTIV, 30 kaps.
WITAMINA C 500 mg z dziką różą, 50 tab.
WITAMINA D3 Forte 2 000 I.U., 30 tab. - NOWOŚĆ
WITAMINA K2MK7+D3, 60 tab. - NOWOŚĆ

Złamania, stłuczenia

Układ oddechowy

Opalanie

Pielęgnacja skóry

Witaminy i minerały

Klimakterium oraz uk. rozrodczy

Wpływa na poziom cholesterolu

Układ sercowo naczyniowy

Hemoroidy

Odchudzanie, oczyszczanie

Układ pokarmowy

Problemy skórne

Zdrowe nogi

Odporność

Mięśnie, stawy

Numer strony

kosmetyki
suplementy diety

9
9
10
6
7
5
8
7
4
4
4
4
4
10
12
13
3
3
3
3
3
3
11
12
11
11
7
15
14
13
13
14
6
12
12
5
14
8
8
9
6
10
5
5
19
19
20
21
22
21
20
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
15
15
16
15
15
17
17
18
22
21
20
24
24

PRODUKTY

KOŃSKA MAŚĆ

ROZGRZEWAJĄCA / 250ml lub 350g

KOŃSKA MAŚĆ

FORTE / 250ml lub 350g

3

Bez
13 ziół
parabenów
!
!

Żel wyprodukowany według tradycyjnej receptury z najwyższej jakości naturalnych
surowców. Łączy działanie hydratacji żelu z przyjaznym działaniem olejków
eterycznych oraz ekstraktów ziołowych. Preparat ma działanie rozgrzewające.
Efekt rozgrzania jest naturalnym objawem wzrostu ukrwienia i działania czynnych
substancji biologicznych.
Składniki ziołowe w produkcie:
kamfora, ekstrakt z nagietka lekarskiego, ekstrakt z żywokostu lekarskiego, ekstrakt z kasztanowca pospolitego, ekstrakt z arniki górskiej, ekstrakt z lawendy lekarskiej, olejek z jałowca pospolitego,
olejek z rozmarynu lekarskiego, olejek z cynamonowca wonnego, olejek z eukaliptusa gałkowego,
olejek z cytryny, olejek z jodły pospolitej, olejek z mięty pieprzowej, olejek z mięty polnej, olejek sosny
zwyczajnej, ekstrakt z papryki rocznej, olej z nasion słonecznika.
Zastosowanie:
y przy nadmiernym obciążeniu lub długotrwałym wysiłku fizycznym, do rozgrzania
Sposób użycia:
y stosować kilka razy dziennie. Nanieść odpowiednią ilość preparatu na skórę
(tyle, ile ta jest w stanie wchłonąć). Regularne stosowanie zwiększa efekt działania.
Uwaga:
Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego. Nie stosować w okolicy nosa czy ust.

KOŃSKA MAŚĆ

CHŁODZĄCA / 350g

KOŃSKA MAŚĆ

CHŁODZĄCA / 250ml

Żel wyprodukowany z najwyższej jakości naturalnych surowców. Łączy działanie
hydratacji żelu z przyjaznym działaniem olejków eterycznych oraz ekstraktów
ziołowych. Preparat ma działanie chłodzące. Uczucie chłodu po aplikacji oraz
mentolowy zapach to efekt czynnych substancji biologicznych.
Składniki ziołowe w produkcie:
mentol, kamfora, ekstrakt z nagietka lekarskiego, ekstrakt z żywokostu lekarskiego, ekstrakt
z kasztanowca pospolitego, ekstrakt z arniki górskiej, ekstrakt z lawendy lekarskiej, olejek z mięty
pieprzowej, olejek z mięty polnej, olejek z jałowca pospolitego, olejek z rozmarynu lekarskiego, olejek
z cynamonowca wonnego, olejek z eukaliptusa gałkowego, olejek z cytryny, olejek z jodły pospolitej,
olejek z sosny zwyczajnej
Zastosowanie:
y łagodzenie takich dolegliwości, jak - uczucie „ciężkich nóg”
y przy zmęczeniu czy napięciu ciała
y przy długotrwałym wysiłku fizycznym
y idealny do masażu
Sposób użycia:
y stosować kilka razy dziennie. Nanieść odpowiednią ilość preparatu na skórę
(tyle, ile ta jest w stanie wchłonąć). Regularne stosowanie zwiększa efekt działania.
Uwaga:
Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego. Nie stosować w okolicy nosa czy ust.
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KASZTANOWY ŻEL

Z RUTYNĄ / 100ml lub 350g

Żel kosmetyczny z kasztanowca i rutyny przeznaczony jest do pielęgnacji nóg.
Preparat zawiera escynę. Wpływa kojąco na napiętą i wrażliwą na dotyk skórę,
zwiększa jej elastyczność.
Wiadomości encyklopedyczne:
y escyna uszczelnia naczynia krwionośne, dzięki czemu poprawia ukrwienie
i wzmacnia odporność na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.
Zastosowanie:
y do pielęgnacji
y do masażu kończyn dolnych
y niweluje uczucie “ciężkich nóg”

KASZTANOWY ŻEL
Nowość
!

Z RUTYNĄ, ALGAMI I RUSZCZYKIEM VARIX GEL
FORTE / 100ml
Z RUSZCZYKIEM, ALGAMI I RUTYNĄ, 200ml
Składnikami czynnym żelu są rutyna, chlorella oraz ruszczyk. Żel redukuje niedoskonałości skóry (tzw. pajączki) przy jednoczesnym wspieraniu produkcji kolagenu,
lamininy i elastyny. Rutyna wspomaga mikrocyrkulację krwi. Ekstrakt z alg słodkowodnych (Chlorella vulgaris) jest bogaty w białka i składniki odżywcze, dzięki czemu skóra zachowuje elastyczność i sprężystość. Ruszczyk jest bogaty w ruskogeniny
i nadaje się do pielęgnacji skóry z objawami niewydolności żylnej. Ruskogeniny
zmniejszają przepuszczalność naczyń krwionośnych, łagodzą zapalenia i zmniejszają obrzęki, pobudzają mikrokrążenie, powodują redukcję grudek tłuszczowych,
wygładzają skórę, przywracają skórze naturalną gładkość i sprężystość.
Zastosowanie:
y obrzęki
y żylaki
y pajączki

KASZTANOWY ŻEL
Z MENTOLEM / 250ml

Kasztanowy Żel z mentolem wskazany jest do pielęgnacji spuchniętych i zmęczonych nóg, jak również do pielęgnacji nóg z tendencją do pękających mikronaczynek
(tzw. pajączków). Preparat zawiera ekstrakt z nasion kasztanowca bogatego w substancję czynną, escynę, rutynę pozyskiwaną z kwiatów perełkowca japońskiego,
a także mentol zapewniający skórze uczucie przyjemnego chłodu i świeżości.
Informacje encyklopedyczne:
y escyna poprawia przepływ krwi, zmniejsza kruchość naczyń
krwionośnych, przywraca ich elastyczność oraz właściwe napięcie
Zastosowanie:
y do smarowania nóg u osób narażonych na długotrwały wysiłek fizyczny
lub mających skłonności do obrzęków, pajączków lub żylaków
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CZARCI PAZUR / 250ml
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Czarci Pazur to żel na bazie korzenia afrykańskiej rośliny o tej właśnie nazwie.
Posiada on wyjątkowe właściwości rozluźniające i relaksujące. Przynosi ulgę
osobom odczuwającym dysfunkcje kończyn, pleców oraz dolegliwości wynikające
z nadmiernego wysiłku fizycznego. Żel wpływa nawilżająco na skórę.
Zastosowanie:
y przy dysfunkcjach stawowo-mięśniowych
y przy dolegliwościach reumatycznych
y do pielęgnacji skóry
y do pielęgnacji kończyn narażonych na długotrwały wysiłek fizyczny
y przy zmęczeniu czy napięciu mięśni kończyn
y do regeneracji naskórka i pielęgnacji skóry
y przy ogólnym zmęczeniu ciała
Sposób użycia:
y nanieść odpowiednią ilość preparatu na skórę (tyle, ile ta jest w stanie wchłonąć)
y stosować kilka razy dziennie
Uwaga:
Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego. Nie stosować w okolicy nosa lub ust.

MAŚĆ Z TYMIANKU / 100ml
Maść o przyjemnym ziołowym zapachu zawierająca mieszankę tymianku i olejków
eterycznych przeznaczona jest do smarowania klatki piersiowej oraz pleców. Pomaga łagodzić objawy towarzyszące przeziębieniu takie, jak: katar i kaszel.
Działanie:
y poprzez uwalnianie się ziołowych oparów maść ułatwia swobodne oddychanie
y kamfora i mentol przenikają do dróg oddechowych przynosząc ulgę i świeżość
Sposób użycia:
y dorośli i dzieci powyżej 5 roku życia: wcierać w skórę
klatki piersiowej i pleców 2-4 razy dziennie
Uwaga:
y Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego. Nie stosować w okolicy oczu.
Składniki:
wazelina, kamfora, mentol, olejek tymiankowy, olejek z rozmarynu lekarskiego, olejek
z sosny zwyczajnej, olejek z cytryny, olejek z eukaliptusa gałkowego.

ŻYWOKOSTOWY ŻEL / 200ml
ŻYWOKOSTOWY ŻEL
Z JAŁOWCEM I MSM / 350g

Żywokostowy żel z jałowcem i MSM wskazany jest przede wszystkim do pielęgnacji
skóry i poprawy jej wyglądu. Preparat pomocny jest w niwelowaniu siniaków po
stłuczeniach czy uderzeniach. Może być pomocny w pielęgnacji ciała po odleżynach.
Wiadomości encyklopedyczne:
y Żywokost i jałowiec, dzięki zawartym w nich substancjom czynnym
takim, jak garbniki działają przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.
y Alantoina i związki śluzowe zawarte w żywokoście przyspieszają
regenerację naskórka po uszkodzeniach powierzchownych.
y MSM (Metylosulfonometan) stanowi naturalną formę organicznej siarki, i
ma działanie nawilżające, nadaje skórze sprężystość i elastyczność.
Zastosowanie:
y Do pielęgnacji skóry i poprawy jej wyglądu po stłuczeniach,
kontuzjach, złamaniach i przy odleżynach.
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BALSAM Z CZOSNKIEM
NIEDŹWIEDZIM / 200ml
BALSAM Z CZOSNKIEM NIEDŹWIEDZIM w naturalny sposób łagodzi dyskomfort
zmęczonych mięśni, stawów, a także pomaga przy zimnych dłoniach i stopach.
Skład balsamu oparty jest na tradycyjnej recepturze zawierającej czosnek
niedźwiedzi. Zawiera ona również cenne ekstrakty ziołowe, które dają przyjemne
uczucie ciepła i ulgę takie, jak: kamfora, ekstrakt z kwiatów rumianku pospolitego
czy olejek goździkowy. Balsam szybko się wchłania, dzięki czemu nie pozostawia
śladów na ubraniu.
Zastosowanie:
y do rozgrzania skóry dłoni, stóp
y do masażu miejsc, w których odczuwalny jest dyskomfort
związany ze stawami i mięśniami
y do masażu pleców po nadmiernym wysiłku fizycznym

Nie zawiera
parabenów.

Balsam poleca się w szczególności osobom starszym
oraz osobom uprawiającym sport.

MAŚĆ SOLNA

NATŁUSZCZAJĄCA / 200ml

Maść solna ma działanie natłuszczające i przeznaczona jest do pielęgnacji
suchego, stwardniałego i popękanego naskórka. Wspomaga również procesy
odnowy naskórka po mikropęknięciach i drobnych otarciach oraz po oparzeniach. Zmiękcza i nawilża suchą, swędzącą i problematyczną skórę dzięki jej
doskonałemu natłuszczeniu.

Pękające
pięty

Zastosowanie:
y do pielęgnacji suchego i stwardniałego naskórka
y do pielęgnacji zrogowaciałej skóry na piętach i łokciach
y do regeneracji skóry z zaczerwienieniami i pęknięciami
y do pielęgnacji skóry alergicznej, czy łuszczycowej

SEPTOGEL
100ml

Oczyszczający i regenerujący żel do rąk z ekstraktem z grejpfruta i aloesem.
Septogel to antybakteryjny żel zapewniający właściwą higienę rąk. Substancje
czynne zawarte w grejpfrucie i aloesie skutecznie niszczą bakterie i wirusy bez
użycia wody i mydła. Żel przyjemnie odświeża i nie wysusza skory, dlatego
nadaje się do codziennego użytku.

działa

wirusobójczo

i bakteriobójczo

Sposób użycia:
y rozprowadzić niewielką ilośc żelu na dłoniach, aż do całkowitego wchłonięcia.
Uwaga:
y łatwopalny!
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COLLAGEN AKTIVE GEL
+ MSM / 100ml

Collagen Aktive Gel +MSM to wyjątkowy preparat o konsystencji żelowej,
stanowiący połączenie kolagenu i Metylosulfonylomethanu (MSM) oraz innych
aktywnych składników takich, jak: mocznik o działaniu silnie nawilżającym i kwasy
(jabłkowy, cytrynowy, glikolowy, winowy, mlekowy). Zawarty w preparacie kolagen
ma właściwości nawilżające i wypełniające zmarszczki. MSM uzupełnia niedobory
siarki organicznej. Kwasy owocowe zapewniają skórze sprężystość i elastyczność
poprzez zwiększoną produkcję włókien kolagenowych i elastynowych. Zawarte
w preparacie fosfolipidy zmiękczają naskórek, ułatwiając resorpcję i penetrację
substancji biologicznie czynnych.
Zastosowanie:
y dla cery i skóry wymagającej nawilżenia, ujędrnienia i uelastycznienia.
Sposób użycia:
y stosować do pielęgnacji twarzy lub skóry całego ciała maksymalnie 2 razy dziennie.

KORA DĘBU Z ROKITNIKIEM
HEMOFIT / 100ml

Żel zawiera mieszaninę czynnych substancji wykazujących działanie ściągające,
rewitalizujące i hydratacyjne. Ekstrakt z kory dębu korzystnie wpływa na naczynia
żylne poprzez ich wzmocnienie. Dzięki wyciągom z liści oliwki, aloesu i rzepika
Hemofit posiada wyraźne działanie antybakteryjne oraz stymuluje i ułatwia
obieg żylny.
Wyciąg z rokitnika wspomaga regenerację skóry i śluzówek.
Sposób użycia:

y żel aplikuje się w odpowiedniej ilości na skórę wokół odbytu lub inne
miejsca, a następnie delikatnie wciera się aż do wchłonięcia.

Zastosowanie:
y w stanach zapalnych skóry i błon śluzowych, w stanach zapalnych odbytu,
w lżejszych oparzeniach.

HAND CARE KREM DO RĄK

Z ROKITNIKIEM + WITAMINA E / 100ml

Hand Care to regenerujący, ochronny krem do rąk wzbogacony wyciągiem z rokitnika, gliceryną, allantoiną i witaminą E. Posiada również działanie ujędrniające
i kojące.
Zastosowanie:
y do pielęgnacji suchej, podrażnionej skóry dłoni

K o s m e t y k i | VIRDE
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OLEJ Z DRZEWA
HERBACIANEGO / 100ml
Olejek Tea Tree Oil pozyskiwany z drzewa herbacianego rosnącego w Australii
posiada unikalne właściwości antyseptyczne. Odpowiedni jest do pielęgnacji
naskórka podrażnionego lub problematycznego. Zawarte w olejku składniki
niszczą drobnoustroje obecne na powierzchni skóry i tym samym skutecznie
zapobiegają powstawaniu infekcji.
Zastosowanie:
y do regeneracji naskórka w przypadku drobnych uszkodzeń skóry (otarcia)
y do problematycznej skóry młodzieńczej
y po usunięciu kleszcza
y po ukąszeniu owadów
y przy podrażnionym naskórku przez czynniki zewnętrzne (słońce, mróz)

OLEJ Z DZIURAWCA / 100ml
Olej z dziurawca zwyczajnego służy pielęgnacji skóry u osób z wrażliwym naskórkiem. Jest stosowany ze względu na dobroczynny wpływ na skórę. Preparat, dzięki
zawartości olejków eterycznych, taniny, rutyny, hiperycyny (czerwony barwnik) oraz
substancji antybakteryjnych posiada wyraźne działanie łagodzące i kojące.
Zastosowanie:
y do o suchej, swędzącej i wrażliwej skóry,
y do zniwelowania zgrubiałego naskórka,
y do masażu ciała w tym pleców.

ESSENTIAL OILS SPRAY

ESENCJA 13 OLEJKÓW / 50ml

Essential Oils spray to mieszanina 13 olejków roślinnych w sprayu do użytku zewnętrznego. Olejki eteryczne korzystnie wpływają na drogi oddechowe, przynosząc
uczucie ulgi, świeżości i ułatwiające swobodne oddychanie.
Zastosowanie:
y przy migrenach
y przeziębieniach
y nudnościach
y jako pomoc w przy ogólny zmęczeniu oraz dyskomforcie stawowym
y może służyć do odświeżenia powietrza w pomieszczeniu
Składniki:
olejek z kosodrzewiny, olejek z eukaliptusa gałkowego, olejek z mięty pieprzowej, olejek ze świerku
pospolitego, olejek cytrynowy, manuka, olejek z cynamonowca wonnego, olejek z tymianku, olejek
z jałowca pospolitego, olejek z jodły pospolitej, olejek z rozmarynu lekarskiego, olej z pomarańczy
bergamoty, olej z sandałowca.

VIRDE | K o s m e t y k i

PROPOLIS SPRAY

roztwór 20% / 50ml

Propolis spray jest wysoce wartościowym preparatem zawierającym mieszaninę
żywicy drzew i krzewów oraz wydzielin gruczołów pszczelich, czyli tzw. pszczeli kit.
Produkt charakteryzuje się wysoką zawartością flawonoidów, witamin, minerałów,
aminokwasów i innych ważnych dla zdrowia ludzkiego składników.
Działanie:
y antybakteryjne
y przeciwwirusowe
y regenerujące
y znieczulające
Zastosowanie:
y przy podrażnieniach naskórka i po oparzeniach
y do zmiękczania stwardniałej skóry
y po ukąszeniach owadów
Składniki:
woda, ekstrakt z propolisu, aromat, sorbinian potasu, kwas cytrynowy

ALOE VERA
relaxfit gel / 200ml

Żel aloesowy z dodatkiem pantenolu. Zawiera kompleks wysoce aktywnych
substancji biogennych, dzięki którym pobudzany jest metabolizm komórek skóry.
Działa nawilżająco i regenerująco na podrażnioną i uszkodzoną skórę. Zapobiega
również jej starzeniu.
Zastosowanie:
y po oparzeniach
y nadmiernym nasłonecznieniu
y po goleniu, depilacji czy też epilacji
Działanie:
Preparat pomaga utrzymać skórę jędrną i nawilżoną, ma działanie wzmacniające i wygładzające oraz łagodzi świąd. Żel nałożony przed zastosowaniem kosmetyków przygotowuję skórę
na ich przyjęcie i wzmaga działanie.

ALOE VERA
krem do rąk / 100ml

Ochronny krem do rąk o właściwościach regeneracyjnych, łagodzących i zmiękczających. Zawarty w kremie aloes ma korzystny wpływ na skórę oraz doskonałe
właściwości ochronne przed czynnikami zewnętrznymi. Krem dobrze się wchłania
pozostawiając skórę miękką i elastyczną.
Zastosowanie:
y do regeneracji skóry dłoni
y do łagodzenia podrażnionej skóry dłoni
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ALOE VERA

żel pod prysznic / 200ml
Żel pod prysznic z ekstraktem z aloesu (Aloe Barbadensis) oczyszcza naskórek
z zanieczyszczeń i pielęgnuje go. Pozostawia skórę gładką, miękką i delikatną.
Substancje czynne zawarte w aloesie nawilżają naskórek i przez to niwelują jego
wysuszanie.
Zastosowanie:
y do codziennej pielęgnacji ciała
Działanie:
y oczyszczające
y nawilżające
y rewitalizujące

ŻEL POD PRYSZNIC

Z EKSTRAKTEM Z KONOPI / 200ml

Żel pod prysznic zawierający wyciąg z konopi. Po jego użyciu skóra jest wolna od
zanieczyszczeń, pozostaje nawilżona, świeża i elastyczna. Żel zawiera substancje
aktywne, które wspomagają proces rewitalizacji skóry i pomagają zachować jej
zdrowy wygląd.
Zastosowanie:
y do codziennej pielęgnacji ciała
Działanie:
y oczyszczające,
y nawilżające,
y rewitalizujące.

KONOPNA MAŚĆ Z
ŻYWOKOSTEM I GOJNIKIEM
100ml

Maść przeznaczona jest do pielęgnacji skóry po stłuczeniach, złamaniach,
zwichnięciach, odleżynach, odparzeniach, odmrożeniach oraz przy egzemie.
Działanie maści oparte jest na właściwościach ekstraktu z korzenia żywokostu
lekarskiego, ekstraktu z kwiatów i liści gojnika oraz oleju z nasion konopi i witaminy
E. Zawarta w żywokoście alantoina napina i uelastycznia skórę. Gojnik wspomaga
proces odnowy i odbudowy. Jest również źródłem tanin, olejków eterycznych
i przeciwutleniaczy. Olej z konopi odżywia suchą skórę, zmiękcza i wygładza.
Witamina E to skuteczny antyoksydant, który pomaga zatrzymać zdrowy i młody
wygląd skóry.
Zastosowanie:
y po stłuczeniach, złamaniach, zwichnięciach, odleżynach,
odparzeniach, odmrożeniach oraz przy egzemie.
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KOŃSKA MAŚĆ Z KONOPIAMI
I CBD – CHŁODZĄCA / 250 ml

Maść przeznaczona jest do masażu skóry w okolicach mięśni, stawów i ścięgien. Wyprodukowana została z najwyższej jakości składników zgodnie z tradycyjną recepturą
maści końskiej i wzbogacona dodatkowo ekstraktem CBD (kannabidiolem naturalnie
występującym w roślinach konopi). Olej konopny zawarty w maści ma właściwości
regeneracyjne, odżywcze i antyoksydacyjne. Jest bogaty w witaminy, fosfolipidy,
fitosterole i minerały. Działanie oleju potęgują ekstrakty ziołowe z nagietka, żywokostu,
kasztanowca, arniki, lawendy czy mięty pieprzowej. Mentol przyjemnie chłodzi skórę.
CBD łagodzi napięcie skóry, odżywia, przyczynia się do jej regeneracji i zmiękczenia.
Działanie:

Przynosi ulgę i rozluźnienie, łagodzi uczucie „ciężkich nóg“ oraz dysfunkcje w
okolicach kręgosłupa.

KOŃSKA MAŚĆ Z KONOPIAMI
I CBD – ROZGRZEWAJĄCA / 250 ml

Maść przeznaczona jest do masażu skóry w okolicach mięśni, stawów i
ścięgien. Wyprodukowana została z najwyższej jakości składników zgodnie z
tradycyjną recepturą maści końskiej i wzbogacona dodatkowo ekstraktem CBD
(kannabidiolem naturalnie występującym w roślinach konopi). Olej konopny
zawarty w maści ma właściwości regeneracyjne, odżywcze i antyoksydacyjne. Jest
bogaty w witaminy, fosfolipidy, fitosterole i minerały. Działanie oleju potęgują
ekstrakty ziołowe z nagietka, żywokostu, kasztanowca, arniki, lawendy. Kamfora
i kapsaicyna sprawiają, że preparat ma działanie rozgrzewające. Efekt rozgrzania
jest naturalnym objawem wzrostu ukrwienia. CBD łagodzi napięcie skóry, odżywia,
przyczynia się do jej regeneracji i zmiękczenia.
Działanie:

Przynosi ulgę i rozluźnienie, a tym samym przyspiesza rekonwalescencję po nadmiernym wysiłku lub przemęczeniu.

KOŃSKA MAŚĆ CHŁODZĄCA
Z KONOPIAMI / 250ml

Końska maść chłodząca z konopiami łączy w sobie działanie ziół, olejków
eterycznych oraz regenerujące właściwości ekstraktu z konopi. Wyprodukowana
jest według tradycyjnej receptury z najwyższej jakości naturalnych surowców.
Najistotniejszym składnikiem maści jest ekstrakt z konopi, który przynosi szybką
ulgę i rozluźnienie. Nadaje się do pielęgnacji skóry w okolicach stawów, mięśni
i więzadeł. Konopie wspomagają znane od lat regeneracyjne działanie maści końskiej i zwiększają jej skuteczność. Preparat ma działanie chłodzące. Uczucie chłodu
po aplikacji oraz mentolowy zapach to efekt czynnych substancji biologicznych.
Zastosowanie:
y dysfunkcje w okolicach stawów, mięśni i więzadeł
y dysfunkcje w okolicach kręgosłupa
y uczucie „ciężkich nóg”
y zmęczenie i napięcie ciała
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KOŃSKA MAŚĆ
ROZGRZEWAJĄCA
Z KONOPIAMI / 250ml

Końska maść rozgrzewająca z konopiami łączy w sobie działanie ziół, olejków
eterycznych oraz regenerujące właściwości ekstraktu z konopi. Wyprodukowana
jest według tradycyjnej receptury z najwyższej jakości naturalnych surowców. Najistotniejszym składnikiem maści jest ekstrakt z konopi, który przynosi szybką ulgę
i rozluźnienie. Nadaje się do pielęgnacji skóry w okolicach stawów, mięśni i więzadeł.
Konopie wspomagają znane od lat regeneracyjne działanie maści końskiej i zwiększają jej skuteczność. Preparat ma działanie rozgrzewające. Efekt rozgrzania jest naturalnym objawem wzrostu ukrwienia i działania czynnych substancji biologicznych.
Zastosowanie:
y dysfunkcje w okolicach stawów, mięśni i więzadeł
y dysfunkcje spowodowane nadmiernym wysiłkiem lub przemęczeniem

MAŚĆ Z KONOPI / 100ml, 150ml
Maść z konopi zawiera olej z nasion konopi oraz witaminę E. Preparat wspomaga szybką regenerację tkanki skórnej i eliminację dolegliwości związanych z suchą i łuszczącą sie skórą. Tworzy na
powierzchni skóry tak zwaną warstwę okluzyjną (film), która zapobiega nadmiernemu odparowaniu wody z powierzchni, przez co skóra staje się zmiękczona i wygładzona. Najistotniejszym
składnikiem maści jest olej z konopi wpływający na regenerację skóry suchej i łuszczącej się. Zawiera nasycone kwasy tłuszczowe i nienasycone kwasy tłuszczowe takie, jak: kwas linolowy, kwas
alfa linolenowy, kwas gammalinolenowy, kwas olejowy. Przynosi suchej skórze ulgę i rozluźnienie.
Zastosowana w maści witamina E ma silne działanie antyoksydacyjne, hamuje proces starzenia
się skóry oraz rodnikowe utlenianie lipidów w naskórku i skórze właściwej. Wzmacnia naskórek
przez co zapobiega podrażnieniom i wpływa na poprawę nawilżenia skóry. Zapobiega powstawaniu stanów zapalnych, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i poprawia ukrwienie skóry.
Regularne stosowanie zwiększa efekt działania.

KONOPNY BALSAM
CHŁODZĄCY / 200ml
Chłodzący balsam na bazie ekstraktów roślinnych służy kompleksowej pielęgnacji skóry.
Najcenniejszym składnikiem balsamu jest olej z nasion konopi siewnych, który niezwykle
korzystnie wpływa na naskórek poprzez jego zmiękczenie, wygładzenie i stymulację do rewitalizacji. Efekt ten potęgują olej rycynowy, ekstrakt z kwiatów nagietka, ekstrakt z żywokostu
lekarskiego, ekstrakt z kasztanowca zwyczajnego, ekstrakt z kwiatów arniki górskiej. Zawarty
w balsamie mentol przyjemnie chłodzi i odświeża skórę.
Zastosowanie:
y do łagodzenia uczucia „ciężkich nóg”
y do relaksacji ciała po wysiłku fizycznym
y do pielęgnacji suchej, szorstkiej lub łuszczącej się skóry
Wiadomości encyklopedyczne: olej z konopi siewnych stosowany jest w medycynie
naturalnej do łagodzenia zmian skórnych, gdyż posiada właściwości regenerujące i ogranicza
suchość, szorstkość i łuszczenie się skóry. Działa również przeciwzapalnie oraz pozytywnie wpływa
na obolałe stawy.
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Rozgrzewający balsam na bazie ekstraktów roślinnych służy kompleksowej pielęgnacji skóry. Najcenniejszym składnikiem balsamu jest olej z nasion konopi siewnych, który niezwykle korzystnie wpływa na naskórek poprzez jego zmiękczenie,
wygładzenie i stymulację do rewitalizacji. Efekt ten potęgują olej rycynowy, ekstrakt z kwiatów nagietka, ekstrakt z żywokostu lekarskiego, ekstrakt z kasztanowca
zwyczajnego, ekstrakt z kwiatów arniki górskiej i olej z cynamonowca cejlońskiego.
Zawarte w balsamie substancje czynne takie, jak kamfora, kapsaicyna przyjemnie
pobudzają mikrokrążenie i dają uczucie ciepła.
Zastosowanie:
y do rozluźnienia napięcia i sztywności ciała
y do rozgrzania ciała (np. przed wysiłkiem fizycznym)
y do pielęgnacji suchej, szorstkiej lub łuszczącej się skóry
Wiadomości encyklopedyczne: olej z konopi siewnych stosowany jest w medycynie
naturalnej do łagodzenia zmian skórnych, gdyż posiada właściwości regenerującei ogranicza suchość,
szorstkość i łuszczenie się skóry. Działa również przeciwzapalnie, przy bólach mięśniowych.

KREM Z KONOPI / 100ml
Przynosi szybką ulgę oraz rozluźnienie. Skuteczny krem na bazie oleju z konopi,
który idealnie nadaje się do pielęgnacji skóry w okolicach przeciążonych, sztywnych
i obolałych stawów, mięśni oraz więzadeł. Dobrze się wchłania. Nie podrażnia
naskórka.
Zastosowanie:
Do pielęgnacji skóry w okolicach przeciążonych sztywnych i obolałych:
y stawów
y mięśni
y więzadeł

KREM Z KONOPI FORTE / 100ml
Konopny krem FORTE przygotowany na bazie naturalnego oleju odpowiedni jest
do smarowania skóry w okolicach stawów, mięśni oraz ścięgien. Najważniejszymi
składnikami kremu, poza olejem z nasion konopi siewnych o właściwościach
odżywczych, są: chondroityna, która stymuluje syntezę kolagenu i ma silne
właściwości nawilżające oraz kwas hialuronowy, który zachowuje elastyczność
i wytrzymałość skóry. Krem łatwo się wchłania nie pozostawiając lepkiej warstwy.
Zastosowanie:
Do pielęgnacji skóry w okolicach przeciążonych sztywnych i obolałych:
y stawów
y mięśni
y więzadeł
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KREM Z ŻYWORÓDKI
I KONOPI / 100 ml
Krem na bazie ekstraktu żyworodki pierzastej oraz oleju z nasion konopi przeznaczony jest do pielęgnacji skóry skłonnej do podrażnień oraz skóry wokół przeciążonych i sztywnych stawów. Zawarte w jego składnikach flawonoidy, katechiny,
witamina C, mikro i makroelementy takie jak: krzem, miedź, mangan, selen, glin,
potas, wapń, żelazo działają antybakteryjne, grzybobójczo i regenerująco. Krem
zawiera również masło shea, olej z migdałów i olej z nasion słonecznika, dzięki
czemu dodatkowo regeneruje, zmiękcza i wygładza skórę. Ma lekką formułę, przez
co dobrze się wchłania. Odpowiedni jest do pielęgnacji całego ciała.
Zastosowanie:
y do skóry suchej, podrażnionej,
y do sztywnych i przeciążonych stawów.

MAŚĆ Z ŻYWORÓDKI
I KONOPI / 100 ml
Maść na bazie ekstraktu żyworodki pierzastej oraz oleju z nasion konopi przeznaczona jest do regeneracji skóry narażonej na rogowacenie i pękanie oraz skóry wokół
przeciążonych i sztywnych stawów. Zawarte w jej składnikach flawonoidy, katechiny,
witamina C, mikroi makroelementy takie jak: krzem, miedź,mangan, selen, glin,
potas, wapń, żelazo działają antybakteryjne, grzybobójczo i regenerująco. Maść
zawiera również masło shea, olej z migdałów i olej z nasion słonecznika, dzięki
czemu preparat dodatkowo regeneruje, zmiękcza i wygładza skórę. Ma lekką tłustą
formułę, ale dobrze się wchłania. Odpowiedni jest do pielęgnacji całego ciała.
Zastosowanie:
y do skóry zrogowaciałej i popękanej,
y do sztywnych i przeciążonych stawów.

KREM Z KONOPI - HEMP
CARE EXCLUSIVE + CBD
200ml

Bioaktywny krem z olejem konopnym i ekstraktem CBD. Służy do intensywnej
pielęgnacji skóry. Substancje czynne zawarte w konopiach wspierają rewitalizację
skóry, zmiękczają ją, koją i odżywiają. Pomagają utrzymać skórę zdrową i bez skaz
(takich jak zmarszczki czy rozstępy). Krem nadaje się do pielęgnacji zdrowej skóry,
ale z tendencją do egzem i pękania. Dzięki właściwościom zawartych w nim substancji przyczynia się także do zmniejszenia zwiększonej produkcji sebum. Łatwo
się wchłania, nie klei się i nie podrażnia naskórka.

CBD

Zastosowanie:
Krem do codziennego użytku.
Niewielką ilość kremu nanieść na czystą skórę i delikatnie rozprowadzić.
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Bioaktywny naturalny krem na bazie oleju z konopi zapewnia zwiększone nawilżenie ciała, rewitalizuje je i odpręża. Przeznaczony jest do pielęgnacji suchego,
stwardniałego, popękanego i łuszczącego się naskórka oraz do pielęgnacji skóry
z cellulitem. Odżywia naskórek, poprawia jego sprężystość i wspomaga odbudowę.
Zastosowanie:
y do pielęgnacji suchej łuszczącej się skóry
y przy otarciach, pęknięciach
y po oparzeniach słonecznych
y przy odleżynach

OLEJ Z KONOPI 100% / 200ml, 250ml

KOSMETYK

Olej z nasion konopi jest jednym z najdłużej używanych olejów w historii, a ze
względu na swoje cenne wartości odżywcze cieszy się coraz większą popularnością wśród konsumentów. 100%-owy czysty olej, tłoczony na zimno zachowuje
swoje wartości odżywcze, w szczególności wysoki poziom substancji biologicznie
czynnych - kwasy tłuszczowe omega-3. Olej z konopi pomaga w kontrolowaniu
poziomu cholesterolu we krwi, poziomu trójglicerydów oraz pozytywnie wpływa na
układ sercowo-naczyniowy. Olej ma korzystny wpływ na stan oraz funkcję mięśni
i stawów, wspiera system immunologiczny i optymalizuje jego reakcje. Pomaga
regulować metabolizm glukozy u osób chorych na cukrzycę. Z racji doskonałego
smaku nadaje się do zimnych potraw, jak również do bezpośredniego spożycia.
Witamina E pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.
Działanie:
y pomaga w kontrolowaniu cholesterolu i trój glicerydów
y pomaga w kontrolowaniu glukozy
y wspiera układ sercowo – naczyniowy oraz odpornościowy
Składniki (w 100 ml preparatu):
konopie siewne (Cannabis sativa) 100% olej z nasion 99,5 ml (kwas α-linolenowy, 15 g / 100
g), alfa-tokoferol 500 mg (Witamina E). Porcja 10 ml oleju zawiera: 50 mg witaminy E (417%
zalecanej porcji dziennej).

Suplement
diety

Zalecane spożycie:
1-2 łyżki (10-20 ml) dziennie

OLEJ Z CZARNEGO KMINU

100% / 50ml / 200ml

Olej z czarnego kminu (czarnuszka siewna) tłoczony na zimno. Zawiera naturalne
witaminy, nienasycone kwasy tłuszczowe, minerały, pierwiastki śladowe, olejki eteryczne (nigellon) i inne substancje biologicznie czynne jak witaminę E i fitosterole.
Działanie:
y wspomaga prawidłową czynność układu trawiennego (powoduje wzrost
perystaltyki jelit, pomaga przy wzdęciach i zaparciach), oddechowego (ułatwia
odkrztuszanie wydzieliny z górnych dróg oddechowych) oraz obronnego (aktywuje
produkcję białych krwinek, przez co stymuluje odporność przeciw pasożytom)
y zmniejsza wydzielanie histaminy i dzięki temu ma działanie antyalergiczne
y zawiera saponiny hamujące rozwój grzybów
y wpływa na prawidłowy poziom cukru we krwi
y witamina E jako antyoksydant (przeciwutleniacz) chroni komórki przed
stresem oksydacyjnym spowodowanym przez wolne rodniki tlenowe
Olej z czarnego kminu 100% - Składniki w dawce dziennej (15 ml):
czarnuszka siewna 100% olej, substancja pomocnicza: witamina E-alfa – tokoferol (antyoksydant) 75mg.
Olej z czarnego kminu 200ml - Składniki:
czarny kmin (olej z nasion ) 1 ml, kminek zwyczajny 0,2 ml, olej z oliwki 8,8 ml w 10 ml preparatu.
Substancje pomocnicze: witamina E-alfa - tokoferol (antyoksydant).
Preparat można stosować zewnętrznie: do masażu obolałych pleców i zwiotczałych
mięśni; u dzieci (po rozrzedzeniu odpowiednim olejkiem w stosunku 1:5) do masażu brzuszka przy
wzdęciach, do pielęgnacji skóry.
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OLEJ Z DZIKIEJ RÓŻY 100% /
50ml

Odżywczy olej uzyskany z nasion dzikiej róży. Dzika róża pomaga utrzymać elastyczność i sprawność stawów, wspiera procesy rewitalizacji skóry. Przyczynia się do
wzmocnienia układu odpornościowego. Ma korzystny wpływ na układ oddechowy,
co jest ważne szczególnie zimą. Wspomaga trawienie, usprawniając pracę jelit.
Witamina E zawarta w oleju jest zaangażowana w ochronę komórek przed stresem
oksydacyjnym, tj. działaniem rodników tlenowych.
Działanie:
y korzystny wpływ na stawy, układ odpornościowy i trawienie
Składniki:
100% olej z nasion rosa canina, D-α-tokoferol (witamina E) 20 mg (tj. 166% wartości odżywczej)
w 5 ml oleju
Zalecane spożycie:
1 łyżeczka (5 ml) 1 x dziennie

OLEJ DYNIOWY
100% / 200ml, 250ml

Olej dyniowy tłoczony na zimno zawiera naturalnie występujące witaminy,
minerały
i pierwiastki śladowe, a jego głównymi i najcenniejszymi składnikami są nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, omega-6 i omega-9. Witamina E chroni komórki
przed stresem oksydacyjnym.
Działanie:
y uzupełnia nienasycone kwasy tłuszczowe omega -3,6,9
Składniki w 100 ml:
Dynia zwyczajna 100% olej z nasion 99,5 ml, D-α -tokeferol (witamina E) 500 mg
Zalecane spożycie:

1 łyżeczka 1-3 x dziennie (5-15 ml).

OLEJ LNIANY 100% / 200ml, 250ml
Olej lniany tłoczony na zimno zawiera naturalnie występujące witaminy A, D, E,
F, witaminy z grupy B, nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, ligniny,
fitoestrogeny i inne cenne substancje. Olej zwiększa objętość treści jelitowej,
wspomaga perystaltykę jelit oraz przyczynia się do regularności ich funkcji. Ułatwia
również trawienie, pomaga utrzymać żołądek i przewód pokarmowy w dobrym
stanie, wzmacnia poczucie pełności i sytości, zmniejsza apetyt i spożycie kalorii,
pomagając zmniejszyć masę ciała. Olej lniany ma pozytywny wpływ na przebieg
menopauzy. Witamina E pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.
Działanie:
y wspomaga trawienie
Składniki w 100 ml:
Len zwyczajny 100% olej z nasion 99,5 ml, D-α-tokeferol (witamina E) 500 mg
Zalecane spożycie:

1 łyżeczka 1-3 x dziennie (5-15 ml).
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100% / 200ml, 250ml

Wysokiej jakości olej z nasion maku tłoczony na zimno, w stanie czystym, bez
konserwantów i barwników. Olej ma wysoką zawartość wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych, których ilość wynosi do 74% całkowitej zawartości kwasów
tłuszczowych. Zastąpienie tłuszczów nasyconych w diecie tłuszczami nienasyconymi pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi. Olej nadaje się do
bezpośredniego użycia i jako dodatek do dań na zimno.
Działanie:

pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi
Składniki w 100 ml:
Mak lekarski (Papaver somniferum)100% olej z nasion 99,5 ml,
D-α-tokeferol (witamina E) 500 mg
Zalecane spożycie:

1 łyżeczka (5 ml) dwa razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem przed posiłkami.

OLEJ Z OSTROPESTU

100% / 200ml, 250ml

Olej z owoców ostropestu plamistego to jeden z najwyższej jakości olejów
roślinnych. Jest ceniony ze względu na wysoką zawartość nienasyconych, ale także
niską zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych, a jego głównymi składnikami są
niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe: kwas linolowy (ponad 40% zawartości
oleju) i kwas oleinowy. Ostropest ma pozytywny wpływ na stan i aktywność
wątroby, chroni tkankę wątrobową i pomaga w jej rewitalizacji. Olej wspomaga
trawienie oraz pomaga utrzymać serce w dobrej kondycji. Witamina E bierze udział
w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Działanie:

ma pozytywny wpływ na wątrobę i układ trawienny
Składniki w 100 ml:
Ostropest Plamisty (Silybum marianum) 100% olej z nasion 99,5 ml,
D-α-tokeferol (witamina E) 500 mg
Zalecane spożycie:

1 łyżeczka (5 ml) 2 razy dziennie.

OLEJ ROKITNIKOWY
SYBERYJSKI
100% / 50ml, 100ml, 250ml

Olej rokitnikowy jest ważnym naturalnym źródłem karotenoidów i innych substancji
biologicznie czynnych. Zawarta w preparacie witamina E pomaga chronić komórki
przed stresem oksydacyjnym. Olej pozyskiwany jest metodą tłoczenia na zimno.
Działanie:
y wspomaga układ odpornościowy,
y korzystnie wpływa na aktywność układu pokarmowego (pobudza przemianę materii),
y wzmacnia układ sercowo-naczyniowy,
y pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji błon śluzowych oczu, przewodu
pokarmowego i moczowo-płciowego (w tym na nawilżenie pochwy),
y pozytywnie wpływa na skórę dostarczając jej witaminy,
karotenoidy, fitosterole i nienasycone kwasy tłuszczowe.
Składniki (w dziennej porcji 5ml oleju):
rokitnik zwyczajny 100% olej z nasion (zawartość karotenoidów 180mg/100g) 4,975ml, witamina
E (alfa-tokoferol, antyoksydant) 25mg
Zalecane spożycie:

1 łyżeczka 1-3 x dziennie (5-15 ml).
S u p l e m e n t y d i e t y | VIRDE
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OLEJ ROKITNIKOWY

W KAPSUŁKACH / 90 kaps.

Rokitnik zwyczajny charakteryzuje się naturalną, wysoką zawartością karotenoidów
i innych substancji biologicznie czynnych. Rokitnik wspomaga reakcje obronne
organizmu i stymuluje układ odpornościowy. Korzystnie wpływa na aktywność
układu pokarmowego, pobudza przemianę materii oraz wzmacnia układ sercowo-naczyniowy. Pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji błon śluzowych oczu,
przewodu pokarmowego i moczowo-płciowego (w tym na nawilżenie pochwy) oraz
pozytywnie wpływa na skórę.
Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia:

2-4 kapsułek na dobę.

Składniki:
olej sojowy (substancja wypełniająca), rokitnik zwyczajny (100% olej z nasion,
60mg w 1 kapsułce/120mg w 2 kapsułkach/ 240mg w 4 kapsułkach).
Powłoka kapsułki: żelatyna, gliceryna.

Układ
sercowonaczyniowy
Łagodzi
objawy
menstruacji

OLEJ Z WIESIOŁKA 100% / 50ml
Olej z wiesiołka zawiera substancje, które tworzą w organizmie prostaglandyny,
czyli ważne regulatory wielu funkcji metabolicznych. Wiesiołek wspiera odporność,
ma pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Pomaga również w utrzymaniu zdrowych tkanek łącznych (m.in. skóry) oraz łagodzi objawy menstruacji.
Witamina E bierze udział w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Składniki w 4 ml oleju:
wiesiołek dwuletni 100% olej z nasion (co najmniej 10% kwasu linolowego LA) 3,68 g (w tym:
2,76g kwasu linolowego LA i 0,33 g kwasu gamma-linolenowego GLA), D-α-tokoferol (witamina E)
20mg (166% zalecanego dziennego spożycia.
Zalecane porcja na dzień:
1 mała łyżeczka (około 2 ml)
1 - 2 razy dziennie
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BETAGLUCAN Z WITAMINĄ C
o smaku cytrynowym / 200ml

Betaglucan to suplement diety w formie płynnej zwiększający odporność organizmu. Jego działanie oparte jest na właściwościach ekstraktu z japońskiego grzyba
Reishi zawierającego miedzy innymi betaglukany, czyli organiczne związki z grupy
polisacharydów. Ekstrakt ten wspomaga naturalne mechanizmy obronne organizmu, przyczyniając się do utrzymywania prawidłowego układu krążenia. Witamina
C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, przyczynia
się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz zmniejsza
uczucie zmęczenia i znużenia.
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia:
dorośli i dzieci od 3 lat: 1 ml na 7 kg masy na dobę. Przy kłopotach z przeziębieniem i przy
osłabieniu odporności porcję można zwiększyć dwukrotnie.
Składniki w 11 ml syropu (porcja zalecana przy masie 77 kg):
woda, fruktoza, glukoza, maltoza wyciąg z grzybka lakownicy żółtawej (Reishi) 300 mg,
kwas askorbinowy (witamina C) 225 mg
(tj. 281% referencyjnej wartości spożycia),
naturalny aromat z cytryny (aromaty),
sól sodowa karboksymetylocelulozy
(substancja zagęszczająca), sorbinian sodu
(substancja konserwująca).

ALOE VERA GEL

99,8% naturalny sok / 500ml

Aloe Vera korzystnie wpływa na prawidłowy proces trawienia w żołądku i dwunastnicy, dzięki czemu wspomaga oczyszczać organizm ze szkodliwych czynników.
Preparat wpływa rówieniż na prawidłową rekonwalescencję po kuracjach antybiotykowych. Aloes stosuje się także w celu utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej.
Działanie:
y regeneracja
y rekonwalescencja
y oczyszczanie
y dezynfekcja jamy ustnej
Składniki:
Aloe vera barbadensis gel 9,98g w 10ml preparatu
Substancje pomocnicze: benzoesan sodu,
sorbinian potasowy (substancje konserwujące)
Porcja zalecana
do spożycia w ciągu dnia:
10-50 ml na dobę
(najlepiej na czczo
przed posiłkiem),
długotrwałe stosowanie:
10-20 ml na dobę.
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CHILI AKTYWATOR / 90 tab.
Oryginalna kompozycja stworzona dla poprawy krążenia krwi w tkankach i zmniejszenia masy ciała. Ekstrakt z papryki często wykorzystuje się w programach nastawionych na redukcję wagi ze względu na właściwości zawartej w nim kapsaicyny.

Garcynia kambodżańska jest kolejnym niezwykle ważnym elementem diety
odchudzającej. Zmniejsza głód i apetyt, pomaga utrzymać prawidłowy poziom
cukrów i tłuszczów we krwi. Hamuje również powstawanie tłuszczów i ich nagromadzenie w tkankach oraz ma wpływ zmniejszenie ilości tłuszczów w organizmie.
Miłorząb z kolei wspomaga krążenie krwi i krążenie w naczyniach obwodowych,
przez co przyczynia się do wzrostu ukrwienia naczyń włosowatych. Pomaga w utrzymaniu dobrego słuchu i wzroku, ma korzystny wpływ na pracę i aktywność mózgu.
Składniki (w 3 tabletkach):
Substancja wypełniająca: mikrokrystaliczna celuloza, garcynia kambodźańska - ekstrakt z owocu
1251mg, substancja wypełniająca: Sól sodowa karboksymetylocelulozy, zielona herbata - ekstrakt
z liścia 282 mg, papryka roczna - wyciąg z owocu 150 mg, substancja wypełniająca: poliwinylpyrolidon, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, miłorząb dwuklapowy (ginkgo) - ekstrakt
z liścia 39 mg, substancja powlekająca hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: tlenek tytanu.

WITAMINA C Z DZIKĄ RÓŻĄ 500 mg

50 tab.

Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
i nerwowego. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego i pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Zmniejsza
uczucie zmęczenia i znużenia oraz zwiększa przyswajanie żelaza. Jest ważnym
przeciwutleniaczem, chroni komórki przed stresem oksydacyjnym, pomaga w regeneracji zredukowanej (aktywnej) formy witaminy E. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania naczyń
krwionośnych, chrząstki, kości, skóry, zębów i dziąseł. Witamina C i sproszkowany
owoc dzikiej wspomaga również ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.
Dzika róża wspiera naturalne mechanizmy obronne, wzmacnia odporność na
drobnoustroje, pozytywnie wpływa na górne drogi oddechowe i trawienie. Pomaga
utrzymać elastyczność i ruchomość stawów.
Składniki (w 1 tabletce):
witamina c (kwas l-askorbinowy) 500mg, mielona dzika róża 25mg. Substancje pomocnicze: celuloza, maltodekstryna (substancje wypełniające), fosforan wapnia, stearynian magnezu (substancje przeciwzbrylające)

Skuteczna,
bezpieczna,
niehormonalna
pomoc

MENOAKTIV / 60 kaps.
Menoaktiv to niehormonalny produkt dla kobiet w średnim wieku zawierający unikalny kompleks ziół idealnych, by wspierać funkcjonowanie organizmu w okresie
klimakterium. Koniczyna łąkowa niweluje uderzenia gorąca, pocenie się, uczucie
niepokoju i irytacji. Ma także korzystny wpływ na wytrzymałość kości i pracę serca,
pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi, wzmacnia siłę i elastyczność naczyń
krwionośnych. Dzięgiel wpływa korzystnie na stan układu moczowo-płciowego.
Zawiera przeciwutleniacze, które chronią organizm przed szkodliwym działaniem
wolnych rodników. Szałwia wpływa pozytywnie na równowagę hormonalną,
wzmacnia włosy, jeśli ich utrata jest związana z brakiem tej równowagi. Stymuluje
także pracę przysadki i tarczycy. Pochrzyn włochaty i pulskwica groniasta niwelują
skutki uboczne klimakterium, takie jak: uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się,
niepokój oraz rozdrażnienie.
Zalecana porcja na dzień:

2 kapsułki dziennie, przy lżejszym przebiegu klimakterium 1 kapsułka dziennie.

Składniki w 2 kapsułkach:
suchy ekstrakt z kwiatów koniczyny czerwonej (40% izoflawonów) 300 mg, korzeń arcydzięgla
235 mg, szałwia lekarska 150 mg, pochrzyn włochaty 10mg, pluskwica groniasta 5 mg. Osłona
kapsułki: żelatyna, gliceryna
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Probio Aktiv to unikalna mieszanka probiotycznych kultur z dodatkiem rozpuszczalnego
błonnika - inuliny. Zawiera 3 szczepy żywych mikroorganizmów, które uzupełniając mikroflorę
jelit, harmonizują ich pracę. Probio Aktiv przeznaczony jest dla dorosłych
i dzieci powyżej 3 roku życia.
Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia:
1-3 kapsułki na dobę
Składniki:
Lactobacillus acidophilus 120 mg (660 mln komórek), Bifidobacterium bifidum 50 mg (275 mln
komórek), Bifidobacterium longum 30 mg (165 mln komórek), inulina (fruktooligosacharyd) 50 mg
stearynian magnezu (substancja wypełniająca) w 1 kapsułce.

CITRUS PARADISI / 50ml
Citrus Paradisi to wyciąg z pestek grejpfruta zawierający kompleks bioflawonoidów oraz
witaminę C, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, chroni
komórki przed stresem oksydacyjnym oraz zwiększa przyswajanie żelaza.
Wskazania:
uzupełnienie diety o bioflawonoidy i witaminę C, w szczególności w okresie podwyższonego
ryzyka występowania przeziębień.
Składniki:
ekstrakt z pestek grejpfruta (gliceryna - nośnik), woda, witamina C (kwas L-askorbinowy).
Wartości odżywcza w porcji dziennej oraz informacje dodatkowe:
100 ml

Zalecana dzienna
porcja dla dzieci
(1,1 ml)

Zalecana dzienna
porcja dla dorosłych
(2,4 ml)

1054 kJ
(254 kcal)

11,6 kJ (2,8 kcal)

25 kJ (6 kcal)

Tłuszcz, w tym:

0g

0g

0g

Kwasy tłuszczowe
nasycone

0g

0g

0g

106g

1,17 g

2,5 g

0g

0g

0g

Wartości odżywcza

wartość energetyczna

Węglowodany, w tym
cukry
Błonnik

0g

0g

0g

Białko

0,42g

0,0046g

0,01g

Witamina C

3840 mg

42 mg (52% RWS*)

92 mg (115% RWS*)

Ilość ekstraktu pestek z
grejpfruta, w tym:
- bioflawonoidy

84000
mg
800 mg

924 mg

2016 mg

8,8 mg

19,2 mg

Stężenie ekstraktu z pestek grejpfruta = 84% (42 ml).
Uwaga:
Nie stosować u kobiet w ciąży lub karmiących oraz u osób uczulonych na owoce cytrusowe. Nie stosować z
lekami nasercowymi. Należy konsultować z lekarzem u osób chorych na cukrzycę lub z chorobami wątroby.
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KOLOSTRUM FORTE
500 mg / 60 kaps.

Kolostrum to suplement diety, którego głównym składnikiem jest siara pobierana
od krów. Siara, to wydzielina gruczołów mlecznych wytwarzana w ciągu 72 godzin
po porodzie, której zadaniem jest ochrona immunologiczna w pierwszych dniach
życia cielaka. Jest to bardzo wartościowa substancja, gdyż zawiera immunoglobuliny, czynniki wzrostu, witaminy, minerały oraz substancje przeciwbakteryjne o wiele
wyższej ilości niż siara ludzka. Zawiera również inhibitory proteazy, które chronią
ją przed zniszczeniem w procesach trawiennych. Kolostrum w organizmie ludzkim
wchłaniane jest w jelitach, gdzie działa najskuteczniej. Jest odpowiednie zarówno
dla dzieci, jak i dorosłych, w tym również dla sportowców oraz osób w czasie
rekonwalescencji.

Dla dzieci
od 1 roku
życia!

Składniki: Substancje czynne mg/1 kapsułka
Colostrum bovinum (30% immunoglobulin) 500mg. Substancje pomocnicze: żelatyna, gliceryna
(substancje powlekające)
Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia:
y Dorośli 2-3 kaps. 2 razy na dobę
y Dzieci od 3 do 15 lat 1-2 kaps. 2 razy na dobę
y Dzieci od 1 roku życia do 3 lat 1 kaps. 2 razy na dobę. Dzieciom poniżej
3 roku życia można wsypać zawartość kapsułki do pokarmu.
Maksymalna zalecana porcja produktu to 6 kapsułek, co odpowiada 3000 mg kolostrum.
Dzienna porcja 2 kapsułek zawiera 1000 mg kolostrum.

ORTOMAX / 90 kaps.
Ortomax zawiera idealną formułę wynikającą z połączenia substancji niezbędnych
dla prawidłowego funkcjonowania stawów:
y glukozamina i chondroityna - są składnikami struktury zdrowego stawu
y witamina C - wspomagają tworzenie kolagenu w organizmie
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia:
y dorośli 1 kapsułka na dobę, dzieci 3-12 roku życia 0,5 kapsułki na dobę
Składniki (1 tabletka (mg):
siarczan glukozaminy 400 mg, siarczan chondroityny 125 mg, witamina C (kwas L-askorbinowy)
15 mg, Metylosulfonylometan MSM 125 mg. Substancje dodatkowe: żelatyna, gliceryna (substancje
powlekające)

KURKUMIN 3-KOMPLEX
Kurkumina +
gingerol
+ piperyna

60 kaps.

Kurkuma ma szerokie spektrum działania na organizm. Wspomaga funkcjonowanie wątroby,
wpływa na wydzielanie soków trawiennych i żółci, zapobiega odkładaniu się tłuszczu i ułatwia
jego usuwanie z wątroby. Ma pozytywny wpływ na układ nerwowy i pomaga utrzymać równowagę
psychiczną. Wspomaga układ odpornościowy i działa jako silny przeciwutleniacz. Wzmacnia pracę
serca oraz układu krążenia, a także ma pozytywny wpływ na tworzenie i jakość krwi. Wpływa na
płuca i górne drogi oddechowe, pozytywnie wpływa na skórę, łagodzi zmęczenie i napięcie mięśni
oraz stawów.
Imbir wspomaga naturalną obronę organizmu, stymuluje układ odpornościowy, ma pozytywny
wpływ na oddychanie i funkcjonowanie oskrzeli. Dostarcza energii i witalności, działa stymulująco
i tonizująco, przyczynia się do zwiększenia odporności na zmęczenie.
Pieprz zwiększa wchłanianie składników odżywczych i ziół oraz zwiększa skuteczność ich działania.
Składniki w 2 kapsułkach:
kurkuma długa ekstrakt z korzenia (95 % kurkuminy) 400 mg, imbir ekstrakt z kłącza (6 % gingerolu)
350 mg, ekstrakt z owoców czarnego pieprzu (95 % piperyny) 4 mg. Pozostałe składniki: wypełniacz:
maltodekstryna, talk, środki przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, fosforan wapnia,
osłonka kapsułki: żelatyna
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:
1 kapsułka rano i 1 kapsułka wieczorem. W trakcie stosowania preparatu pić dużo płynów.
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Polecamy
WITAMINA D3 Forte
2 000 I.U. / 30 tab.
Witamina D3 wspomaga wchłanianie i prawidłowe wykorzystanie wapnia i fosforu
oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Wpływa również
na utrzymanie prawidłowego stanu kości i zębów oraz na pracę mięśni. Wspomaga
działanie układu odpornościowego i uczestniczy w procesie podziału komórek. Porcja
2000 IU witaminy D3 zalecana jest osobom, których organizm cierpi na duży jej
niedobór i przeznaczona jest do przeprowadzania krótkich i intensywnych kuracji.
Składniki:
wypełniacz (celuloza mikrokrystaliczna), substancje przeciwzbrylające (stearynian magnezu, talk),
cholekalcyferol (witamina D3) 50 µg (1000% referencyjnej wartości spożycia).
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:
1 tabletka.

WITAMINA K2MK7+D3 / 60 tab.
Preparat o wysokiej zawartości witaminy K i witaminy D do utrzymywania
prawidłowego stanu układu mięśniowo-szkieletowego i innych układów organizmu.
Witamina K pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu kości. Witamina D
wspomaga wchłanianie i prawidłowe wykorzystanie wapnia i fosforu, pomaga w
utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Wpływa również na utrzymanie
prawidłowego stanu kości i zębów oraz pracy mięśni. Wspomaga działanie układu
odpornościowego. Porcja witaminy D3 zawarta w 1 tabletce (10 µg = 400 IU) stanowi
200% referencyjnej wartości spożycia, co dla dużej części populacji wystarcza na
regularną i długotrwałą suplementację witaminy D w organizmie.
Składniki:
wypełniacz (celuloza mikrokrystaliczna), substancja przeciwzbrylająca (stearynian magnezu),
menachinon (witamina K2 MK7), cholekalcyferol (witamina D3).

Składnik/ zawartość

w 1 tabletce [µg]

% RWS *

w 2 tabletkach [µg] % RWS*

Witamina D3

10

200

20

400

Witamina K2MK7

100

133

200

266

* RWS = referencyjna wartość spożycia
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1-2 tabletki.
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