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Uwaga! Biologicznie aktywne dodatki do 
żywności nie są lekami. Przed użyciem 

należy skonsultować się z lekarzem.

BAD-y z serii Classic Hit – to precyzyjnie 
dobrany i sprawdzony kompleks efektywnych 
składników, które oddziałują na zasadzie sy-
nergii, wzmacniając wzajemne działanie.
Classic Hit – to niezastąpiony zestaw 
podstawowych składników, niezbędnych 
dla zdrowia wszystkich członków rodziny, 
ponieważ posiada bardzo szerokie i 
uniwersalne zastosowanie: ochrona 
przed wolnymi rodnikami („Antiox+”), 
oczyszczenie organizmu z substancji trujących 
i toksycznych („Detox+”), wspomaga system 
moczowo-płciowy („Nutrimax+”) oraz 
centralnego układu nerwowego („Pax+, 
Pax+forte”), dostarczenie niezbędnych 
witamin i minerałów organizmowi dziecka 
(„Lifepac Junior+”) i organizmowi ludzi 
starszych („Lifepac Senior”), normalizacja 
wymiany energetycznej i przywracanie 
równowagi  cuk rowo - insul inowej 
(„Chromvital+”) oraz regulowanie procesu 
przemiany materii („Sveltform+”).

Co wyróżnia produkty Vision?

1. Jakość surowca. Vision prowadzi stały 
monitoring stanu ekologicznego tych regio-

Tylko to, co najlepsze… Tylko z Europy…

Bądź zdrów razem z Vision!

 Wspiera funkcjonowanie układu 
odpornościowego.

 Spowalnia procesy starzenia.
 Poprawia procesy krwiotwórcze.
 Reguluje przemianę materii.

Zamawianie produktów:
+482 25588999

E-mail: orders@warsaw.vipgpl.com
www.visioneurope.net

www.vipgroup.net
www.visionshop.me

KLASYKA ZAWSZE NA CZASIE
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Biologicznie aktywne 
dodatki do żywności

nów świata,  które są najbardziej odpowiednie 
do uprawy roślin, z których pozyskiwane są 
składniki produktów Vision. Pod uwagę brane 
są takie parametry, jak: stopień rozrzedzenia 
powietrza, wysokość nad poziomem morza, 
średnia roczna temperatura, wilgotność, 
intensywność promieniowania ultrafiole-
towego, róża wiatrów. Zanim surowiec trafi 
do zakładu produkcyjnego, poddawany jest 
wielostopniowej kontroli jakości.

2. Produkcja. Unikalna technologia krio-
rozdrabniania, stosowana przy produkcji 
BAD-ów Vision, pozwala zachować wszystkie 
cenne właściwości składników roślinnych. 
Wszystkie produkty powstają zgodnie ze 
standardami GMP opracowanymi dla pre-
paratów farmaceutycznych. Preparaty Vision 
są produkowane wyłącznie w Europie.

3. Badania kliniczne. Wszystkie BAD-y Vision 
z serii Classic Hit zostały poddane wielokrotnym 
badaniom laboratoryjnym i klinicznym w Rosji. 
Skuteczność i bezpieczeństwo produktów 
została potwierdzona przez ekspertów z 
Moskiewskiej Akademii Medycznej im. I. M. 
Sechenova oraz Instytutu Żywienia Rosyjskiej 
Akademii Nauk Medycznych.



Teoria starzenia na skutek działania 
wolnych rodników jest następująca. 
Wolne rodniki (agresywne cząsteczki) 
i komórki rakowe powstają w każdym, 
nawet zdrowym organizmie. Jednak 
na skutek szkodliwego oddziaływa-
nia środowiska zewnętrznego proces 
ich rozmnażania się wymyka się spod 

kontroli i zaczyna być 
niebezpieczny dla 

organizmu. Rod-
niki niszczą bło-
nę komórkową 
i DNA komórek, 
powodując ich 
mutację i zmia-
ny patologiczne. 

Komórki tracą zdol-
ność do reprodukcji, 

co przyspiesza ogólne 
procesy starzenia i powstawania nisz-
czących zmian w organizmie, wśród 
których w pierwszej kolejności należy 
wymienić choroby układu krążenia, 
cukrzycę i nowotwory.

Na pojawienie się i niszczycielską 
działalność wolnych rodników mają 
wpływ takie czynniki, jak zanieczyszcze-
nie środowiska herbicydami, pestycyda-
mi i produktami naftowymi, smog, pro-
mienie ultrafioletowe, promieniowanie 
rentgenowskie, nadmiar ozonu w atmo-
sferze, stres, nadmierny wysiłek fizyczny, 
alkohol, papierosy, promieniowanie oraz 
„chemia” w wodzie, żywności i lekach. 

Każdy z nas jest narażony na działanie 
tych czynników. Starania podejmowane 
na własną rękę nie rozwiążą problemu. 
Można zrezygnować z picia i palenia, 
ale pozostałych czynników nie da się 
wyeliminować. Żyjemy w środowisku, 
które jest zanieczyszczone chemicznymi 
substancjami toksycznymi i odpadami 

radioaktywnymi. Taką cenę płacimy za 
rozwój cywilizacji. Nieustanna pogoń 
za zyskiem doprowadziła do tego, że 
człowiek stał się obcym organizmem w 
przyrodzie i każdy oddech zamiast da-
wać życie raczej zbliża nas do śmierci.

Dodatkowo sytuację komplikuje 
80-100-procentowy niedobór witaminy 
C w naszej codziennej diecie, co oznacza, 
że cierpimy na „przewlekły szkorbut”. 
Organizm nie produkuje witaminy C 
i nie potrafi jej gromadzić. A bez tej 
witaminy ścianki naczyń krwionośnych 
stają się coraz cieńsze, co jest pierwotną 
przyczyną wylewów i zawałów.

Podstawowymi składnikami miłorzębu 
japońskiego (ginkgo biloba) są glikozy-
dy flawonoidowe i ginkgolidy. Miłorząb 
japoński posiada różnorodne właściwo-
ści: podtrzymuje peryferyjne krążenie 
krwi, utrzymuje ilość krwi dostarczanej 
do tkanek i organów organizmu na zale-
canym poziomie, pomaga w utrzymaniu 
prawidłowego ciśnienia tętniczego, jak 
również poprawia pamięć i działalność 
intelektualną człowieka.

Wyciąg z wytłoków winogron jest 
źródłem flawonoidów, które utrzymu-
ją właściwy stan ścianek naczyń wło-
sowatych.

Witaminy С, Е, beta-karoten i selen 
– to silne antyutleniacze o szerokim od-
działywaniu. Beta-karoten jest również 
niezbędny do syntezy witaminy А. Cynk 
bierze udział w funkcjonowaniu wszyst-
kich układów organizmu.

Tylko to, co najlepsze… Tylko z Europy…
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• Według danych Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO) dо 2020 roku 
zachorowalność na nowotwory 
zwiększy się dwukrotnie. 

• Co 2 minuty jest rejestrowana 
nowa osoba chora na nowotwór.

• Co 5 minut jeden człowiek umiera 
na nowotwór.

ZANIEDBANIE I BRAK DZIAŁAŃ 
MOGĄ KOSZTOWAĆ CIĘ ŻYCIE
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Skład 1 kapsułki: Ekstrakt z wytłoków winogron, żelatyna wieprzowa, drożdże
w kompleksie z selenem Faex selenium, ekstrakt z miłorzębu japońskiego Gingko bi-
loba, tlenek cynku, stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca),  witaminy: 
witamina C, witamina E, beta-karoten.
Zastosowanie: Preparat w postaci kapsułek, stanowi uzupełnienie normalnej 
diety  w witaminy C i E, beta-karoten (składnik o charakterze antyoksydacyj-
nym)  oraz cynk i selen. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako sub-
stytut zróżnicowanej diety.
Przeciwwskazania: Ciąża, karmienie piersią, uczulenie na składniki preparatu.
Sposób użycia: Dwa razy dziennie po jednej kapsułce przed posiłkiem, popija-
jąc wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Warunki przechowywania: 
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu  w suchym miejscu, w tem-
peraturze pokojowej (< 25°C). Suplementy diety powinny  być przechowywane 
w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nazwa i adres producenta:
“Nutripharma Ltd.” group of “ARKOPHARMA” companies, 
Unit 507 – Western Estate – Waterford Industrial Estate – 
– Ballynaneashagh - WATERFORD – IRELAND.
Nazwa i adres dystrybutora:
VISION Polska Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 131/1, 00-720 Warszawa
Najlepiej spożyć przed: dzień, miesiąc, rok – wytłoczony na dnie opakowania.
Seria: numer serii wytłoczony na dnie opakowania.

ANTIOX

Opakowanie 30 kapsułek a’ 390 mg 
Masa netto: 11,7 g

Suplement diety

Neutralizuje wolne rodniki.  
Wspomaga odporność organizmu.

Zawartość witamin i składników mineralnych 
w 1 kapsułce

% realizacji zalecanego
dziennego spożycia

Witaminy
Witamina C 65 mg 108
Witamina E 10 mg  100
Beta-karoten 5 mg  -

Składniki mineralne
Cynk  15 mg 100
Selen 50 μg -
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Biologicznie aktywne 
dodatki do żywności


