
BAD MEGA został opracowany przez Fir-
mę Vision. 

Najwyższa jakość naturalnych składników 
i produkcja zgodna z wymogami standar-
du GMP zapewniły produktowi najwyższe 
uznanie.

Badania kliniczne przeprowadzone w In-
stytucie Żywienia Rosyjskiej Akademii Nauk 
Medycznych oraz wieloletnie doświadczenie 

stosowania preparatu przez licznych kon-
sumentów na całym świecie są potwier-
dzeniem najwyższej jakości, skuteczności 
i bezpieczeństwa preparatu.

W 2001 roku BAD MEGA znalazł się w 
składzie racji żywieniowej dowódcy stat-
ku kosmicznego „Sojuz TM-33” podczas 
jego pobytu na międzynarodowej stacji 
kosmicznej.

KOMÓRKOWA 
TWIERDZA

 Posiada działanie 
ogólnowzmacniające. 

 Zapobiega powstawaniu stanów 
zapalnych.

 Wspomaga pracę gruczołów 
wydzielania wewnętrznego.

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ: 
KOMÓRKOWA TWIERDZA

MEGA
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Twój niezależny konsultant Vision

Imię i nazwisko:  

Telefon: 

E-mail: 

Kod konsultanta:   

Bądź zdrów razem z Vision!

UWAGA!  
Biologicznie aktywne dodatki do 

żywności nie są lekarstwami.

Zamówienie produktów:
Tel: +48 22 5588999

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

www.visionshop.me
BIOLOGICZNIE AKTYWNE
DODATKI DO ŻYWNOŚCI Z SERII

Tylko najlepsze… Tylko z Europy…



Czy chcielibyście mieszkać w domu 
bez okien i drzwi? Jeśli nie, to dlacze-
go codziennie wyważacie okna i drzwi 
w milionach domów-komórek swojego 
organizmu? Wyobraźcie sobie, że wasz 
organizm to wielopiętrowy dom zbu-
dowany z cegiełek-komórek, spomię-
dzy których stopniowo zaczyna znikać 

cement. Żywot takiego 
budynku nie będzie 

długi.     
W organizmie 

człowieka znaj-
duje się około 
1013 komórek. 
Na poziomie ko-
mórkowym od-

bywa się przemia-
na materii i działają 

mechanizmy dziedzicze-
nia i zmienności. W wyniku tych „ta-
jemnic” komórkowych powstaje po-
jęcie funkcjonowania organizmu jako 
całości wzajemnie powiązanych, upo-
rządkowanych w czasie i przestrzeni 
procesów metabolicznych, tworzą-
cych trzy nurty: informacji, energii i 
substancji. Dzięki nurtowi informacji 
komórka, wykorzystując wielowieko-
we doświadczenie ewolucji, tworzy 
żywy system, chroni i wspomaga go, 
jak również - niezależnie od zmienia-
jących się warunków środowiska ze-
wnętrznego – przekazuje następnym 
pokoleniom. Ciągłość tych nurtów jest 

niezbędnym warunkiem istnienia ko-
mórki jako żywego systemu. Uniwer-
salną strukturą biologiczną, która za-
pewnia przestrzenne uporządkowanie 
i integrację wymienionych procesów 
są błony komórkowe. Mają one po-
stać biomolekularnej warstwy lipido-
wej z wbudowanymi molekułami biał-
ka. Ważnym składnikiem lipidów błon 
komórkowych są polinienasycone kwa-
sy tłuszczowe. Nie są one syntezowa-

ne w organizmie człowieka i dlatego 
są niezastępowalnym składnikiem po-
żywienia. Niestety, ilość dostarczanych 
organizmowi wraz z pożywieniem po-
linienasyconych kwasów tłuszczowych 
jest na katastrofalnie niskim pozio-
mie. I to jest właśnie przyczyna upad-
ku świątyni zdrowia na poziomie ko-
mórkowym.      

Tran (EPA/DHA 18/12) i olej z wiesiołka 
dwuletniego – to naturalne źródła po-
linienasyconych kwasów tłuszczowych. 
Jako strukturalny składnik błon komór-
kowych uczestniczą one w realizacji 
wielu reakcji biochemicznych, w tym 
kształtują proces adaptacyjny. Dlatego 
też dostarczanie organizmowi wraz z 
pożywieniem odpowiedniej ilości po-
linienasyconych kwasów tłuszczowych 
umożliwia wpływanie na życiowe funk-
cje organizmu na poziomie komór-
kowym.

Dzięki szerokiemu spektrum działania 
polinienasycone kwasy tłuszczowe są 
obecne również w bardzo złożonych 
organach i tkankach: w błonach komór-
kowych narządu wzroku czy substancji 
korowej mózgu. Odgrywają bardzo 
ważną rolę w przekazywaniu impulsów 

nerwowych. Niedobór tych kwasów 
powoduje poważne zmiany patologi-
czne w obrębie różnych organów orga-
nizmu, zatrzymaniu wzrostu i zaburzeń 
funkcji rozrodczej.  

Witamina Е stabilizuje struktury błon 
komórkowych. 

Tylko najlepsze… Tylko z Europy…

• Niedobór polinienasyconych 
kwasów tłuszczowych omega-3 i 
omega-6 powoduje choroby układu 
moczowo-płciowego, a często również 
bezpłodność. Kwasy te ułatwiają 
przyswajanie witamin rozpuszczalnych 
w tłuszczach, takich jak   А, D, Е, K.

• Owoce i warzywa pochodzące z uprawy 
zawierają znacznie mniej kwasów 
tłuszczowych omega-3 niż rośliny dziko 
rosnące.

• Niedobór polinienasyconych kwasów 
tłuszczowych w organizmie często jest 
przyczyną przedwczesnego wypadania 
włosów, tj. powoduje dystrofię cebulek 
włosów.

CZŁOWIEK
ROZŁOŻONY NA ATOMY
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WSPARCIE ORGANIZMU
NA RÓŻNYCH ETAPACH ŻYCIA CZŁOWIEKA,

Z DIRECT HIT- JEST TO MOŻLIWE!


