
 Działa antybakteryjne.
 Podnosi poziom hemoglobiny.
 Wspomaga układ trawienny.
 Reguluje równowagę hormonalną.

POGROMCA STANÓW 
ZAPALNYCH

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

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.



Chroniczny niedobór witamin, mi-
kro- i makroelementów oraz innych 
niezbędnych substancji zmienia nasz 
organizm i osłabia jego odporność na 
różnego rodzaju dolegliwości. Stan za-
palny jest naturalnym procesem, ale 
pojawia się wtedy, kiedy własne zdol-
ności adaptacyjne i immunologiczne 

organizmu są osłabione. 
Są różne przyczyny 

stanów zapalnych: 
urazy, infekcje, 
mikroorganizmy 
ropotwórcze i in. 
Konsekwencje są 
takie same: silny 
stres dla organi-

zmu, nadmierne 
zużycie wszystkich 

biologicznie aktywnych 
substancji czy organiczne uszkodze-
nia tkanek i organów (blizny, szwy). 
Przyczyniają się one do uaktywnienia 
kolejnych komplikacji, w tym bardzo 
poważnych. Stany zapalne pojawiają 
się również na skutek infekcji TORCH 
(herpes, chlamydioza, toksoplazmoza, 
ureaplazmoza, bakterie gardnerella, 
cytomegalowirus i in.), na które cier-
pi ok. 95% ludzi. Rozwój tych infekcji 
może nie tylko uszkodzić zaatakowany 
organ, ale również doprowadzić do 

poważnych, często nieodwracalnych 
procesów zapalnych w obrębie układu 
moczowo-płciowego.

Kolejnym problemem jest anemia 
żelazowa. Sprawa jest prosta: jeśli jest 
żelazo, to jest również hemoglobina, 
tlen, synteza DNA, detoksykacja, oddy-
chanie komórkowe, enzymy antyutle-
niające, przemiana materii – jest życie. 
Jeśli brakuje żelaza – to nie ma życia.

Można dużo opowiadać o roli wap-
nia w organizmie człowieka. Wystarczy 
jednak tylko wspomnieć, że niedobór 
wapnia może być przyczyną 147 chorób. 
Jedną z najczęstszych konsekwencji 
jest zniszczenie tkanki kostnej, czyli 
osteoporoza, zajmująca 10 miejsce 
na liście przyczyn śmierci wśród osób 
dorosłych. Dodatkowym czynnikiem 
jest wiek (gorsze przyswajanie wap-
nia), menopauza (zmiany hormonalne) 
czy cukrzyca (szybsze „wypłukiwanie” 
wapnia). 

Preparat ziołowy „Nutrimax+” posiada 
szeroki zakres aktywności biologicznej 
dzięki takim składnikom jak Dzięgiel 
chiński, Oczar wirginijski, Mącznica 
lekarska.
Dzięgiel chiński zwany „kobiecym żeń-
szeniem”, który zawiera fitoestrogeny.
Oczar wirginijski posiada właściwości 
ściągające, hemostatyczne i antyhe-
moroidowe. 
Mącznica lekarska jest środkiem de-
zynfekującym.
Witaminy z grupy В, D3, H, PP oraz 
wapń, magnez i żelazo, wchodzące 
w skład preparatu, regulują przemianę 

materii, wspomagają układ odporno-
ściowy oraz biorą udział w procesach 
krwiotwórczych.
„Nutrimax+” – to pogromca, który się 
nie myli!

POGROMCA STANÓW ZAPALNYCH

Skład 1 kapsułki: wodorofosforan wapnia (substancja przeciwzbrylająca), węglan ma-
gnezu (substancja przeciwzbrylająca), żelatyna wieprzowa, glukonian żelazawy (składnik 
mineralny), arcydzięgiel Angelica sinensis (0liv. Diels), oczar wirginijski Hamamelis vir-
giniana L, mącznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi L, stearynian magnezu (sub-
stancja przeciwzbrylająca), witaminy: witamina B6, rybofl awina, tiamina, folacyna, 
biotyna, witamina D3, witamina B12, niacyna, kwas pantotenowy. 
Zastosowanie: Preparat w postaci kapsułek, stanowi uzupełnienie normalnej diety 
w zestaw witamin oraz żelazo. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako sub-
stytut zróżnicowanej diety.
Przeciwwskazania: Ciąża, kamienie piersią, uczulenie na składniki preparatu. 
Sposób użycia: Dwa razy 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 131/31, 00-720 Warszawa
Najlepiej spożyć przed: dzień, miesiąc, rok – wytłoczony na dnie opakowania.
Seria: numer serii wytłoczony na dnie opakowania.

NUTRIMAX Zawartość witamin i składników mineralnych 
w 1 kapsułce

% realizacji zalecanego
dziennego spożycia

Witaminy
Niacyna 18,00 mg 100
Kwas pantotenowy 6,00 mg 100
Witamina B6  1,65 mg   82,5
Rybofl awina 1,60 mg 100
Tiamina 1,15 mg  82
Folacyna 200 μg 100
Biotyna  0,15 mg 100
Witamina D3 5,00 μg 100
Witamina B12 1,00 μg 100

Składniki mineralne
Wapń  26,00 mg 3,25
Magnez 26,00 rng 8,7
Żelazo 7,00 mg 50

PL

Opakowanie 60 kapsułek a’ 400 mg 
Masa netto: 24 g

Suplement diety
Zestaw witaminowo-mineralny 

z dodatkiem składników roślinnych

Normalizacja pracy układu moczowego 
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• Według danych Światowej Orga-
nizacji Zdrowia (WHO), z powodu 
niedoboru wapnia w organizmie 
co roku w krajach słabo rozwinię-
tych (w tym na Ukrainie i w Rosji) 
umiera ok. miliona ciężarnych 
kobiet i małych dzieci.

Tylko to, co najlepsze… Tylko z Europy…

ZANIEDBANIE I BRAK DZIAŁAŃ 
MOGĄ KOSZTOWAĆ CIĘ ŻYCIE

Biologicznie aktywne 
dodatki do żywności


