
 Posiada działanie 
immunomodulujące.

 Posiada właściwości 
detoksykacyjne.

 Wzmacnia odporność organizmu.
 Wzmacnia organizm w przypadku 
onkopatologii.

Twój niezależny konsultant Vision

Imię, nazwisko

Telefon 

E-mail 

Kod konsultanta 

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 cukrowo-insulinowej 
(„Chromvital+”) oraz regulowanie procesu 
przemiany materii („Sveltform+”).

Co wyróżnia produkty Vision?

1. Jakość surowca. Vision prowadzi stały 
monitoring stanu ekologicznego tych regio-
nów świata,  które są najbardziej odpowiednie 

Tylko to, co najlepsze… Tylko z Europy…

Bądź zdrów razem z Vision!

Zamawianie produktów:
+482 25588999

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

www.vipgroup.net
www.visionshop.me

KLASYKA ZAWSZE NA CZASIE

PRZEPUSTKA 
DO ŚWIATA ŻYWYCH

Biologicznie aktywne 
dodatki do żywności

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 ultrafioleto-
wego, róża wiatrów. Zanim surowiec trafi 
do zakładu produkcyjnego, poddawany jest 
wielostopniowej kontroli jakości.

2. Produkcja. Unikalna technologia krioroz-
drabniania, stosowana przy produkcji BAD-ów 
Vision, pozwala zachować wszystkie cenne 
właściwości składników roślinnych. Wszystkie 
produkty powstają zgodnie ze standardami 
GMP opracowanymi dla preparatów farma-
ceutycznych. 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 bezpieczeń-
stwo produktów została potwierdzona przez 
ekspertów z Moskiewskiej Akademii Medycznej 
im. I. M. Sechenova oraz Instytutu Żywienia 
Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych.



Układ odpornościowy działa prawi-
dłowo, jeśli każda komórka organizmu 
otrzymuje trzy rodzaje profilaktyki – 
oczyszczanie, odżywianie i ochronę. 
Funkcje te spełniają biologicznie aktywne 
substancje odżywcze: witaminy, mikro- i 
makroelementy, aminokwasy i in.

Odporność jest naszą przepustką do 
świata żywych. Istnieją 3 

podstawowe rodzaje 
zaburzeń funkcjo-

nowania układu 
odpornościo -
wego. Pierwszy 
z nich – to brak 
o d p o r n o ś c i , 
spowodowany 

takimi czynnikami, 
jak: hipowitaminoza i 

awitaminoza, stres, prze-
męczenie czy infekcje. Prowadzą one 
do osłabienia zdolności ochronnych 
organizmu i jego właściwości adapta-
cyjnych. W efekcie każda choroba trwa 
dłużej niż zwykle, a często przekształca 
się w dolegliwość chroniczną.

Drugi rodzaj zakłóceń – to choroby 
autoimmunologiczne, które polegają na 
tym, że układ odpornościowy wytwa-
rza przeciwciała skierowane przeciwko 
własnym tkankom: zamiast chronić or-
ganizm przed ciałami obcymi, atakuje 
własne komórki. Przykładem może być 
artretyzm reumatoidalny, gruźlica tocz-
niowa, niektóre choroby nerek, wątroby 

i tarczycy oraz układu nerwowego i 
naczyniowego.  

Trzecim rodzajem zakłóceń funkcjo-
nowania układu odpornościowego są 
alergie. Według prognoz ekspertów 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 
XXI wiek upłynie pod znakiem alergii, 
które staną się liderem na liście najpow-

szechniejszych chorób. Do chorób aler-
gicznych zalicza się astmę oskrzelową, 
katar sienny, wysypkę pokrzywkową, 
sezonowy alergiczny nieżyt nosa, aler-
gie lekowe i pokarmowe oraz chorobę 
surowiczą.

Nie trzeba wymieniać wszystkich 
chorób, jakie może spowodować brak 
odporności, by zrozumieć, że jest to 
prosta droga na tamten świat.

Uncaria tomentosa („koci pazur”) 
zawiera alkaloidy, bioflawonoidy, gli-
kozydy i kwasy organiczne. Roślina ta 
zwiększa odporność na infekcje, stoso-
wana jest również przy zmęczeniu. 

Preparat „Detox+” usuwa również z 
organizmu substancje toksyczne, mobi-
lizując jego zdolności ochronne.

„Detox+” powoduje, że komórki 
zaczynają „wzajemnie się rozumieć”, 
dzięki czemu mogą zapewnić spójne 
funkcjonowanie poszczególnych ogniw 
układu odpornościowego i organizmu 
jako całości.

PRZEPUSTKA DO ŚWIATA ŻYWYCH

•  Ponad 2% ludzi jest nosicielem 
wirusa przewlekłego zapalenia 
wątroby typu В i С.

• W ciągu roku człowiek spożywa do 
10 kg substancji trujących, w tym 
3 kg nitratów, które w organizmie 
przekształcają się w substancje 
rakotwórcze.

• Około 80% ludzi cierpi na nabyty 
deficyt odpornościowy. To jeszcze 
nie jest AIDS, ale wczesne stadium 
chorobowe.

Skład 1 kapsułki:  
Proszek z kory Czepoty puszystej (Koci pazur) Uncaria tomentosa 380 mg, stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca), 
wosk mikrokrystaliczny (substancja do stosowania na powierzchnię). Otoczka kapsułki: żelatyna wieprzowa, barwniki: dwutlenek 
tytanu, tlenki żelaza.
Zastosowanie: 
 Preparat w postaci kapsułek, stanowi uzupełnienie normalnej diety w składniki antyoksydacyjne. Składniki aktywne preparatu 
wspomagają układ odpornościowy organizmu oraz promują usuwanie zbędnych produktów przemiany materii.  
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.
Przeciwwskazania: 
 Transplantacja narządów ciała, ciąża, okres karmienia piersią, uczulenie na składniki preparatu. 
Sposób użycia:  
Raz dziennie po jednej kapsułce przed posiłkiem, popijając wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Warunki przechowywania:
 Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu, w temperaturze 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.

DETOX PL

Opakowanie 60 kapsułek a’ 387,5 mg 
Masa netto: 23,25 g

Suplement diety
Preparat roślinny

Oczyszczanie na poziomie komórkowym

V
I
P
-
0
0
1

detox_160X55_PL_code_v1.indd   1 4/23/08   4:22:50 PM

Tylko to, co najlepsze… Tylko z Europy…

ZANIEDBANIE I BRAK DZIAŁAŃ 
MOGĄ KOSZTOWAĆ CIĘ ŻYCIE

Biologicznie aktywne 
dodatki do żywności


