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Gratulujemy, wykonałeś pierwszy krok w stronę 
Elitarnego Zdrowia kupując zestaw Microbiome 
Purify firmy Synergy! Twoja przemiana w sferze 
zdrowia zaczyna się już dziś – w momencie, 
kiedy rozpoczynasz ten tygodniowy program 
oczyszczania (ang. purify) i w radykalny sposób 
rozpoczynasz nowe życie ciesząc się pełnią 
optymalnego zdrowia. 
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CO TO JEST ELITARNE ZDROWIE?
Elitarne Zdrowie to szczyt dobrego 

samopoczucia, kiedy wiek nie określa 

granicy możliwości. Z perspektywy 

naukowej, Elitarne Zdrowie to 

optymalny sposób funkcjonowania 

metabolizmu, stan, w którym wszystkie 

elementy organizmu działają sprawnie 

dając Ci energię by więcej widzieć, 

więcej robić i być kimś więcej, 

niezależnie od etapu na jakim jesteś 

w życiu. Elitarne Zdrowie to wejście w 

każdą kolejną dekadę z nową ambicją. 

To wolność, aby żyć bez ograniczeń. 

Wolność ta realizuje się poprzez zdrowy 

umysł i ciało, a my wiemy jak Cię do niej 

doprowadzić.
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ZACZYNAJĄC OD SEDNA:  
MIKROBIOM

Przez dziesięciolecia suplementy diety pomagały ludziom 
usprawnić działanie poszczególnych układów ciała, 
jednakże produkty te nie stanowiły odpowiedniego 
rozwiązania z perspektywy tego, co dziś znamy jako 
centralny element naszego ogólnego stanu zdrowia.

Najnowsze odkrycia naukowe ukazały nam fascynujący 
ekosystem istniejący we wnętrzu każdego z nas, zwany 
mikrobiomem. Ta złożona społeczność bakterii, grzybów 
i mikroflory zamieszkuje przede wszystkim nasze jelita 
i wpływa na zdrowie praktycznie każdego elementu 
naszego organizmu. Mikrobiom to 90% komórek 
znajdujących się w naszym ciele, bo zaledwie 10% 
naszego organizmu zawiera nasze własne, ludzkie DNA.

Choć mikroorganizmy zamieszkujące nasz organizm są 
niezbędne dla naszego przetrwania, ich działanie może 
się też okazać niebezpieczne dla naszego zdrowia. 
Zdrowie Twojego mikrobiomu wpływa na działanie 
Twojego mózgu, Twój nastrój, układ odpornościowy oraz 
przewód pokarmowy. Zasadniczo trzy czwarte naszego 
mikrobiomu zamieszkuje jelita, dlatego właśnie produkty 
Synergy opracowane zostały z myślą, aby oddziaływać 
właśnie na mikrobiom jelit.

Ochrona i wspomaganie pożytecznych mikroorganizmów 
jest równie istotne jak eliminowanie tych szkodliwych. 
Pragniemy pomóc Ci w obu tych zadaniach poprzez 
oczyszczenie mikrobiomu.
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ELITARNE 
ZDROWIE JEST 
MOŻLIWE, ZAŚ 
ZRÓWNOWAŻONY 
I WŁAŚCIWIE 
ODŻYWIANY 
MIKROBIOM 
STANOWI KLUCZ, 
ABY JE OSIĄGNĄĆ.
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DLACZEGO PURIFY?

Mikrobiom cierpi wskutek toksycznego środowiska, żywności ubogiej w 
składniki odżywcze oraz stresującego, siedzącego trybu życia. Czynniki 
te stanowią przyczynę zaburzeń równowagi między pożytecznymi 
a szkodliwymi bakteriami, co w rezultacie przekłada się na działanie 
każdego z układów w naszym ciele.

ZESTAW PURIFY
Zestaw Purify zawiera tygodniowy zapas klinicznie opracowanej 
żywności dla naszego mikrobiomu. Rozpoczynając swą wyprawę 
po Elitarne Zdrowie stosuj te wnikliwie opracowane suplementy i 
przestrzegaj zasad właściwego odżywiania.
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BIOME DT
Biome DT to innowacyjny 
suplement diety łączący w sobie 
cynk, glutaminę, babkę płesznika, 
oraz materiał roślinny w postaci 
ekstraktów, proszków i nasion. 

Zalecane stosowanie: Rozpuść 
1 saszetkę (1 porcję) w 135–
250 ml wody. Pij 4 porcje 
dziennie zgodnie z założeniami 
tygodniowego programu Purify lub 
2 porcje dziennie w miesięcznym 
programie utrwalającym Purify. 

BIOME SHAKE
Biome Shake to koktajl bogaty 
w białko roślinne zawierający 
kluczowe witaminy i minerały. 
Bezglutenowy, wegetariański

Zalecane stosowanie: Spożywać 
jedną porcję 2 razy dziennie. 
Rozmieszać 2 miarki proszku 
Biome Shake w około 350-470 ml 
zimnej wody. Najlepsze rezultaty 
daje zastosowanie shakera.

PRODUKTY PURIFY



PRODUKTY PURIFY

BODY PRIME
Body Prime zawiera wyjątkowe połączenie 
magnezu, pektyny jabłkowej i sproszkowanych 
śliwek. 

Zalecane stosowanie: Przyjmować 2 kapsułki raz 
dziennie. Stosowanie ilości większej niż 2 może 
wywołać efekt przeczyszczający.

Uwaga: Jeśli stosujesz Body Prime w ramach 
tygodniowego Zestawu Purify w pojemniku zostanie 
Ci jeszcze 38 porcji (76 kapsułek). Stosuj je zgodnie z 
wytycznymi dla dziennych dawek tego produktu.

BIOME ACTIVES
Biome Actives to innowacyjna receptura 
zawierająca inulinę oraz Bacillus coagulans, 
rodzaj bakterii wpływających na zwiększenie 
produkcji kwasu mlekowego . 

Zalecane stosowanie: przyjmować 3 kapsułki 
dziennie podczas posiłków. Kapsułki można 
otworzyć i zmieszać z jedzeniem lub  napojem.

Uwaga: Jeśli stosujesz Biome Actives w ramach 
tygodniowego Zestawu Purify w pojemniku zostaną 
Ci jeszcze 3 porcje (9 kapsułek). Stosuj je zgodnie z 
wytycznymi dla dziennych dawek tego produktu.



PROARGI-9+
ProArgi-9+ to opatentowana 
receptura firmy, która zawiera 
l-argininę, l-cytrulinę oraz 
pięć podstawowych witamin 
poprawiających ogólne 
funkcjonowanie organizmu. 

Zalecane stosowanie: Rozmieszać 
1 saszetkę w 240 ml wody. 
Stosować 2 saszetki dziennie.

Uwaga: Jeśli stosujesz ProArgi-9+ 
w ramach tygodniowego Zestawu 
Purify w opakowaniu zostanie Ci 
jeszcze 16 saszetek. Stosuj je zgodnie z 
wytycznymi dla dziennych dawek tego 
produktu.



MENU DLA SUKCESU

Przestrzegaj programu suplementacji 
Synergy Purify oraz wytycznych w 
zakresie odżywiania, aby uwolnić 
swój potencjał Elitarnego Zdrowia. 
Im ściślej będziesz przestrzegać 
tych zasad, tym większy odniesiesz 
sukces.

CODZIENNE SUPLEMENTY

Body Prime
Przyjmuj 2 kapsułki raz dziennie—
przy kolacji

Biome Actives
Przyjmuj 3 kapsułki, po jednej przy 
śniadaniu, lunchu i kolacji

Biome Shake
Stosuj 2 miarki, 2 razy dziennie—jako 
drugie śniadanie i podwieczorek

Biome DT
Weź cztery saszetki dziennie—dwie 
podczas śniadania, dwie popołudniu

ProArgi-9+
Stosuj 1 saszetkę, 2x dziennie—przy 
lunchu i kolacji
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ZALECANA ŻYWNOŚĆ

Aby osiągnąć maksimum sukcesu z Zestawem Purify dbaj o to, by 
Twoje posiłki i przekąski składały się z żywności przyjaznej dla Twojego 
mikrobiomu: 

NABIAŁ
Niesłodzone mleko migdałowe i kokosowe, jogurt, kefir, kwaśna śmietana

OWOCE
jabłko, morela, banan, jagody, wiśnia, grejpfrut, winogrono, kiwi, mango, 
melon, nektarynka, pomarańcza, brzoskwinia, gruszka, ananas, śliwka, 
mandarynka

WARZYWA STRĄCZKOWE
soja, suszona fasola, soczewica, ciecierzyca

BIAŁKA
ryby, mięczaki, wołowina, jagnięcina, drób, dziczyzna, jaja, ser biały, ser 
niskotłuszczowy. wegetariańskie/wegańskie: tofu, tempeh, seitan, veggie 
burgery, orzechy

PRZYPRAWY I DODATKI SMAKOWE
Suszone i świeże zioła, wszelkie przyprawy, musztarda, sok z cytryny i 
limonki, salsa, ocet, sos sojowy, stewia

WARZYWA
Świeża sałata i zielenina taka jak szpinak i jarmuż, karczochy, szparagi, 
pędy bambusa, kiełki fasoli, buraki, kapusta chińska bok choy, brokuł, 
brukselka, marchew, kalafior, seler, ogórek, bakłażan, fenkuł, czosnek, 
fasolka szparagowa, jicama, por, grzyby, okra, cebula, papryka, rzodkiewka, 
szczypior, szalotka, groch cukrowy i zwyczajny, dynia, pomidor, ponikło 
słodkie

WSKAZÓWKI NA SZYBKO
• Unikaj soków owocowych, napojów dla sportowców oraz gazowanych. Pij 

dużo wody.
• Uważaj na kalorie i cukry ukryte w dodatkach smakowych i sosach.
• Kontroluj porcje przekąsek i dań obiadowych przestrzegając zaleceń co 

do ich wielkości.
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PRZYKŁADOWY PLAN POSIŁKU
PRZYKŁADOWY PLAN POSIŁKU
• 1 średnie jajko
• 1 filiżanka szpinaku sauté z 1 łyżką oliwy z oliwek—można go 

podsmażyć z jajkiem
• 1 filiżanka pełnotłustego jogurtu naturalnego z 1/4 filiżanki 

owoców, np. jagód; lub średnie jabłko (jogurt można zastąpić 
dodatkowym jajkiem)

Suplementy: Biome Actives - 1 kapsułka
 Biome DT - 2 saszetki 

DRUGIE ŚNIADANIE
• 1 filiżanka selera (jeden pęd)
• 1/2 filiżanki jagód

Suplementy: Biome Shake - 2 miarki

LUNCH
• 1 średnie jajko na twardo
• 1/2 filiżanki buraczków konserwowych
• 1/4 filiżanki migdałów lub mieszanych orzechów
  
Suplementy: Biome Actives - 1 kapsułka
 ProArgi-9+ - 1 saszetki

PODWIECZOREK
• 1/2 filiżanki jagód
• 1 filiżanka marchewki

Suplementy: Biome Shake - 2 miarki
 Biome DT - 2 saszetki 

KOLACJA
• pierś z kurczaka – wielkości dłoni
• 2 filiżanki brokułu
• 60-90 mg zieleniny
• 1 łyżka oliwy z oliwek

Suplementy: Biome Actives - 1 kapsułka
 ProArgi-9+ - 1 saszetki  
 Body Prime - 2 kapsułki

Zalecane ćwiczenie:
5,000 kroków dziennie lub 30 minut spaceru.
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WARTOŚCI ODŻYWCZE

BIOME SHAKE

BIOME DT

PL

Składniki:  łupiny plantago ovata, L-Gutamina, 
Inulina (ekstraktu z korzenia cykorii), błonnik 
jabłkowy, siemię lniane,  guma guar, substancja 
zagęszczająca: guma arabska, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, kwiaty brokułu, 
aromat pomarańczowy, substancja przeciwzbry-
lająca: dwutlenek krzemu, aromat cytrynowy, 
chlorofilina, substancja słodząca:  glikozydy 
stewiolowe, ekstrakt z jabłka,  cytrynian cynku, 
ekstrakt z zielonej herbaty, liść kapusty, korzeń 
marchwii, korzeń buraka, liść rozmarynu, owoc 
pomidora, kłącze kurkumy, ekstrakt z liścii oliwki, 
ekstrakt z pestek winogron.

Składniki 2 saszetki 4 saszetki

Łupiny Plantago ovata 3132 mg 6264 mg
L-Glutamina  2500 mg 5000 mg
Inulina (ekstraktu z korzenia cykorii) 2500 mg 5000 mg
Błonnik jabłkowy 1800 mg 3600 mg
Siemię lniane 600 mg 1200 mg
Kwiaty brokułu  300 mg 600 mg
chlorofilina   100 mg 200 mg
Ekstrakt z jabłka  30 mg 60 mg
Ekstrakt z zielonej herbaty 15 mg 30 mg
Liść kapusty  8 mg 16 mg
Korzeń marchwi     8 mg 16 mg
Korzeń buraka   8 mg 16 mg
Liść rozmarynu     8 mg 16 mg
Owoc pomidora          8 mg 16 mg
Kłącze kurkumy     8 mg 16 mg
Ekstrakt z liścii oliwki     5 mg 10 mg
Ekstrakt z pestek winogron      5 mg 10 mg
Guma Guar    600 mg 1200 mg
Cynk 7,5 mg 15 mg
  (75% RWS) (150% RWS)
RWS = Referencyjnych Wartości Spożycia

Składniki: inulina z cykorii; substancja 
glazurująca: 
hydroksypropylometyloceluloza; Bacillus 
coagulans; substancje przeciwzbrylające: 
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, 
dwutlenek krzemu.

inulina z cykorii 270 mg / 810 mg

bakterie Bacillus coagulans 1 miliard CFU / 3 miliard CFU

Zawartość w porcji dziennej (1/ 3 kapsułki)
Składniki

Skład: tlenek magnezu, pektyna 
jabłkowa w proszku (Malus 
domestica Borkh., owoc), suszone 
śliwki w proszku (Prunus domestica 
L., owoc), substancja glazurująca 
(hydroksypropylometyloceluloza), 
substancja przeciwzbrylająca (sole 
magnezowe kwasów tłuszczowych).

SUPPLEMENT FACTS
CURRENTLY AS IS
USING HELVETICA
STANDARD FONTS

Magnez  400 mg (107%*)
Pektyna jabłkowa  500 mg
Suszone śliwki w proszku  200 mg
* zalecanej dziennej referencyjnej wartości spożycia

2 kapsułki 
(1620 mg)

Informacja o produkcie

Składniki: L-arginina, kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), 
koncentrat z owocu granatu (Punica granatum), naturalne aromaty, 
L-cytrulina, substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), 
D-ryboza, ekstrakt ze skórki winogron (Vitis vinifera), kwas 
L-askorbinowy, substancja słodząca (glikozydy stewiolowe), wyciąg 
z czerwonych winogron (Vitis vinifera), menachinon, kwas foliowy, 
chlorowodorek pirydoksyny, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

Ilość na maksymalną zalecaną dawkę dzienną
na 1 saszetkę (9,83 g proszku): % ZDS*
L-arginina 5 g 
L-cytrulina 200 mg 
Witamina C 60 mg 75%
Witamina D 5 μg 100%
Witamina B6 2 mg 143%
Witamina B12 3 μg 120%
Witamina K 20 μg 27%
Kwas foliowy 200 μg 100%

* ZDS - zalecane dzienne spożycie

1 porcja 

Białko    20 g
Błonnik  4 g
w tym 
 Błonnik kukurydziany   1,96 g
 Błonnik z grochu   0,24 g
 Błonnik bambusowy  0,18 g 
Fruktooligosacharydy  921,3 mg
inulina (z ekstraktu z cykorii) 52,95 mg
 Siemię lniane  400 mg
Otręby ryżowe  136 mg
 marchew  82,75 mg 
olej krokoszowy   40 mg
żurawina  40 mg
 kwiat brokułu  40 mg
wyciąg z pestek winogron  37,5  mg
 w tym Proantocyjanidyny  17 mg
czarna fasola  25,2 mg
fasola adzuki  2,8 mg
Beta-glukany  0,04 mg
Witamina A 495 µg ekwiwalentu retinolu (114% RWS)
Witamina D 3,5 µg (70% RWS)
Witamina C 21 mg (26% RWS)
Witamina B1 (Tiamina) 0,5 mg (45 % RWS)
Witamina B2 (Ryboflawina) 0,6 mg (43% RWS)

Składniki 1 porcja Składniki
Niacyna  7 mg ekwiwalentu niacyny (44% RWS)
Witamina B6 0,7 mg (50% RWS)
Kwas Foliowy 140 µg (70% RWS)
Witamina B12 2,1 µg (84 % RWS)
Biotyna  105 µg (210% RWS)
Kwas Pantotenowy 3,5 mg (58% RWS)
Cynk  5,25 mg (53 % RWS)
Miedź  0,8 mg (80% RWS)
Mangan  0,7 mg (35% RWS)
Selen  24,5 µg (45% RWS)
Jod  52,5 µg (35% RWS)

RWS-Referencyjne Wartości Spożycia

Składniki: Izolat białka grochu, Olej slonecznikowy w 
proszku (olej słonecznikowy z naturalnie wystepują-
cymi tokoferolami, maltodeksryna, skrobia, mono i 
digliceridy i fosforany wapnia), aromaty, błonnik 
kukurydziany, wzmacniacz smaku (Erytrytol), 
Fruktooligosacharydy, MCT Olej, sól morska, siemie 
lniane, cytrynian potasu, cytrynian sodu, Błonnik z 
grochu, substancje zagęszczające, (guma guar, guma 
ksantanowa, karagenan), białko ryżowe, substancja 
słodząca (glikozydy stewiolowe), błonnik bambu-
sowy, otręby ryżowe, marchew, ekstrakt z korzenia 
cykorii, olej krokoszowy, żurawina, kwiat brokułu, 
wyciąg z pestek winogron, kwas l-askorbinowy, 
czarna fasola, selen, biotyna, witamina A, niacyna, 
cynk, miedź, kwas pantotenowy, fasola adzuki, 
mangan, witamina D, kwas foliowy, jodek potasu, 
witamina B6, witamina B1, witamina B2, proszek z 
granatu, witamina B12, ekstrakt ze skórek winogron, 
fasola garbanzo, beta glukany.

BODY PRIME

BIOME SHAKE

PA-9 BIOME ACTIVES

BIOME DT
PL

Składniki:  łupiny plantago ovata, L-Gutamina, 
Inulina (ekstraktu z korzenia cykorii), błonnik 
jabłkowy, siemię lniane,  guma guar, substancja 
zagęszczająca: guma arabska, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, kwiaty brokułu, 
aromat pomarańczowy, substancja przeciwzbry-
lająca: dwutlenek krzemu, aromat cytrynowy, 
chlorofilina, substancja słodząca:  glikozydy 
stewiolowe, ekstrakt z jabłka,  cytrynian cynku, 
ekstrakt z zielonej herbaty, liść kapusty, korzeń 
marchwii, korzeń buraka, liść rozmarynu, owoc 
pomidora, kłącze kurkumy, ekstrakt z liścii oliwki, 
ekstrakt z pestek winogron.

Składniki 2 saszetki 4 saszetki

Łupiny Plantago ovata 3132 mg 6264 mg
L-Glutamina  2500 mg 5000 mg
Inulina (ekstraktu z korzenia cykorii) 2500 mg 5000 mg
Błonnik jabłkowy 1800 mg 3600 mg
Siemię lniane 600 mg 1200 mg
Kwiaty brokułu  300 mg 600 mg
chlorofilina   100 mg 200 mg
Ekstrakt z jabłka  30 mg 60 mg
Ekstrakt z zielonej herbaty 15 mg 30 mg
Liść kapusty  8 mg 16 mg
Korzeń marchwi     8 mg 16 mg
Korzeń buraka   8 mg 16 mg
Liść rozmarynu     8 mg 16 mg
Owoc pomidora          8 mg 16 mg
Kłącze kurkumy     8 mg 16 mg
Ekstrakt z liścii oliwki     5 mg 10 mg
Ekstrakt z pestek winogron      5 mg 10 mg
Guma Guar    600 mg 1200 mg
Cynk 7,5 mg 15 mg
  (75% RWS) (150% RWS)
RWS = Referencyjnych Wartości Spożycia

Składniki: inulina z cykorii; substancja 
glazurująca: 
hydroksypropylometyloceluloza; Bacillus 
coagulans; substancje przeciwzbrylające: 
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, 
dwutlenek krzemu.

inulina z cykorii 270 mg / 810 mg

bakterie Bacillus coagulans 1 miliard CFU / 3 miliard CFU

Zawartość w porcji dziennej (1/ 3 kapsułki)
Składniki

Skład: tlenek magnezu, pektyna 
jabłkowa w proszku (Malus 
domestica Borkh., owoc), suszone 
śliwki w proszku (Prunus domestica 
L., owoc), substancja glazurująca 
(hydroksypropylometyloceluloza), 
substancja przeciwzbrylająca (sole 
magnezowe kwasów tłuszczowych).

SUPPLEMENT FACTS
CURRENTLY AS IS
USING HELVETICA
STANDARD FONTS

Magnez  400 mg (107%*)
Pektyna jabłkowa  500 mg
Suszone śliwki w proszku  200 mg
* zalecanej dziennej referencyjnej wartości spożycia

2 kapsułki 
(1620 mg)

Informacja o produkcie

Składniki: L-arginina, kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), 
koncentrat z owocu granatu (Punica granatum), naturalne aromaty, 
L-cytrulina, substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), 
D-ryboza, ekstrakt ze skórki winogron (Vitis vinifera), kwas 
L-askorbinowy, substancja słodząca (glikozydy stewiolowe), wyciąg 
z czerwonych winogron (Vitis vinifera), menachinon, kwas foliowy, 
chlorowodorek pirydoksyny, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

Ilość na maksymalną zalecaną dawkę dzienną
na 1 saszetkę (9,83 g proszku): % ZDS*
L-arginina 5 g 
L-cytrulina 200 mg 
Witamina C 60 mg 75%
Witamina D 5 μg 100%
Witamina B6 2 mg 143%
Witamina B12 3 μg 120%
Witamina K 20 μg 27%
Kwas foliowy 200 μg 100%

* ZDS - zalecane dzienne spożycie

1 porcja 

Białko    20 g
Błonnik  4 g
w tym 
 Błonnik kukurydziany   1,96 g
 Błonnik z grochu   0,24 g
 Błonnik bambusowy  0,18 g 
Fruktooligosacharydy  921,3 mg
inulina (z ekstraktu z cykorii) 52,95 mg
 Siemię lniane  400 mg
Otręby ryżowe  136 mg
 marchew  82,75 mg 
olej krokoszowy   40 mg
żurawina  40 mg
 kwiat brokułu  40 mg
wyciąg z pestek winogron  37,5  mg
 w tym Proantocyjanidyny  17 mg
czarna fasola  25,2 mg
fasola adzuki  2,8 mg
Beta-glukany  0,04 mg
Witamina A 495 µg ekwiwalentu retinolu (114% RWS)
Witamina D 3,5 µg (70% RWS)
Witamina C 21 mg (26% RWS)
Witamina B1 (Tiamina) 0,5 mg (45 % RWS)
Witamina B2 (Ryboflawina) 0,6 mg (43% RWS)

Składniki 1 porcja Składniki
Niacyna  7 mg ekwiwalentu niacyny (44% RWS)
Witamina B6 0,7 mg (50% RWS)
Kwas Foliowy 140 µg (70% RWS)
Witamina B12 2,1 µg (84 % RWS)
Biotyna  105 µg (210% RWS)
Kwas Pantotenowy 3,5 mg (58% RWS)
Cynk  5,25 mg (53 % RWS)
Miedź  0,8 mg (80% RWS)
Mangan  0,7 mg (35% RWS)
Selen  24,5 µg (45% RWS)
Jod  52,5 µg (35% RWS)

RWS-Referencyjne Wartości Spożycia

Składniki: Izolat białka grochu, Olej slonecznikowy w 
proszku (olej słonecznikowy z naturalnie wystepują-
cymi tokoferolami, maltodeksryna, skrobia, mono i 
digliceridy i fosforany wapnia), aromaty, błonnik 
kukurydziany, wzmacniacz smaku (Erytrytol), 
Fruktooligosacharydy, MCT Olej, sól morska, siemie 
lniane, cytrynian potasu, cytrynian sodu, Błonnik z 
grochu, substancje zagęszczające, (guma guar, guma 
ksantanowa, karagenan), białko ryżowe, substancja 
słodząca (glikozydy stewiolowe), błonnik bambu-
sowy, otręby ryżowe, marchew, ekstrakt z korzenia 
cykorii, olej krokoszowy, żurawina, kwiat brokułu, 
wyciąg z pestek winogron, kwas l-askorbinowy, 
czarna fasola, selen, biotyna, witamina A, niacyna, 
cynk, miedź, kwas pantotenowy, fasola adzuki, 
mangan, witamina D, kwas foliowy, jodek potasu, 
witamina B6, witamina B1, witamina B2, proszek z 
granatu, witamina B12, ekstrakt ze skórek winogron, 
fasola garbanzo, beta glukany.
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Składniki:  łupiny plantago ovata, L-Gutamina, 
Inulina (ekstraktu z korzenia cykorii), błonnik 
jabłkowy, siemię lniane,  guma guar, substancja 
zagęszczająca: guma arabska, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, kwiaty brokułu, 
aromat pomarańczowy, substancja przeciwzbry-
lająca: dwutlenek krzemu, aromat cytrynowy, 
chlorofilina, substancja słodząca:  glikozydy 
stewiolowe, ekstrakt z jabłka,  cytrynian cynku, 
ekstrakt z zielonej herbaty, liść kapusty, korzeń 
marchwii, korzeń buraka, liść rozmarynu, owoc 
pomidora, kłącze kurkumy, ekstrakt z liścii oliwki, 
ekstrakt z pestek winogron.

Składniki 2 saszetki 4 saszetki

Łupiny Plantago ovata 3132 mg 6264 mg
L-Glutamina  2500 mg 5000 mg
Inulina (ekstraktu z korzenia cykorii) 2500 mg 5000 mg
Błonnik jabłkowy 1800 mg 3600 mg
Siemię lniane 600 mg 1200 mg
Kwiaty brokułu  300 mg 600 mg
chlorofilina   100 mg 200 mg
Ekstrakt z jabłka  30 mg 60 mg
Ekstrakt z zielonej herbaty 15 mg 30 mg
Liść kapusty  8 mg 16 mg
Korzeń marchwi     8 mg 16 mg
Korzeń buraka   8 mg 16 mg
Liść rozmarynu     8 mg 16 mg
Owoc pomidora          8 mg 16 mg
Kłącze kurkumy     8 mg 16 mg
Ekstrakt z liścii oliwki     5 mg 10 mg
Ekstrakt z pestek winogron      5 mg 10 mg
Guma Guar    600 mg 1200 mg
Cynk 7,5 mg 15 mg
  (75% RWS) (150% RWS)
RWS = Referencyjnych Wartości Spożycia

Składniki: inulina z cykorii; substancja 
glazurująca: 
hydroksypropylometyloceluloza; Bacillus 
coagulans; substancje przeciwzbrylające: 
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, 
dwutlenek krzemu.

inulina z cykorii 270 mg / 810 mg

bakterie Bacillus coagulans 1 miliard CFU / 3 miliard CFU

Zawartość w porcji dziennej (1/ 3 kapsułki)
Składniki

Skład: tlenek magnezu, pektyna 
jabłkowa w proszku (Malus 
domestica Borkh., owoc), suszone 
śliwki w proszku (Prunus domestica 
L., owoc), substancja glazurująca 
(hydroksypropylometyloceluloza), 
substancja przeciwzbrylająca (sole 
magnezowe kwasów tłuszczowych).

SUPPLEMENT FACTS
CURRENTLY AS IS
USING HELVETICA
STANDARD FONTS

Magnez  400 mg (107%*)
Pektyna jabłkowa  500 mg
Suszone śliwki w proszku  200 mg
* zalecanej dziennej referencyjnej wartości spożycia

2 kapsułki 
(1620 mg)

Informacja o produkcie

Składniki: L-arginina, kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), 
koncentrat z owocu granatu (Punica granatum), naturalne aromaty, 
L-cytrulina, substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), 
D-ryboza, ekstrakt ze skórki winogron (Vitis vinifera), kwas 
L-askorbinowy, substancja słodząca (glikozydy stewiolowe), wyciąg 
z czerwonych winogron (Vitis vinifera), menachinon, kwas foliowy, 
chlorowodorek pirydoksyny, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

Ilość na maksymalną zalecaną dawkę dzienną
na 1 saszetkę (9,83 g proszku): % ZDS*
L-arginina 5 g 
L-cytrulina 200 mg 
Witamina C 60 mg 75%
Witamina D 5 μg 100%
Witamina B6 2 mg 143%
Witamina B12 3 μg 120%
Witamina K 20 μg 27%
Kwas foliowy 200 μg 100%

* ZDS - zalecane dzienne spożycie

1 porcja 

Białko    20 g
Błonnik  4 g
w tym 
 Błonnik kukurydziany   1,96 g
 Błonnik z grochu   0,24 g
 Błonnik bambusowy  0,18 g 
Fruktooligosacharydy  921,3 mg
inulina (z ekstraktu z cykorii) 52,95 mg
 Siemię lniane  400 mg
Otręby ryżowe  136 mg
 marchew  82,75 mg 
olej krokoszowy   40 mg
żurawina  40 mg
 kwiat brokułu  40 mg
wyciąg z pestek winogron  37,5  mg
 w tym Proantocyjanidyny  17 mg
czarna fasola  25,2 mg
fasola adzuki  2,8 mg
Beta-glukany  0,04 mg
Witamina A 495 µg ekwiwalentu retinolu (114% RWS)
Witamina D 3,5 µg (70% RWS)
Witamina C 21 mg (26% RWS)
Witamina B1 (Tiamina) 0,5 mg (45 % RWS)
Witamina B2 (Ryboflawina) 0,6 mg (43% RWS)

Składniki 1 porcja Składniki
Niacyna  7 mg ekwiwalentu niacyny (44% RWS)
Witamina B6 0,7 mg (50% RWS)
Kwas Foliowy 140 µg (70% RWS)
Witamina B12 2,1 µg (84 % RWS)
Biotyna  105 µg (210% RWS)
Kwas Pantotenowy 3,5 mg (58% RWS)
Cynk  5,25 mg (53 % RWS)
Miedź  0,8 mg (80% RWS)
Mangan  0,7 mg (35% RWS)
Selen  24,5 µg (45% RWS)
Jod  52,5 µg (35% RWS)

RWS-Referencyjne Wartości Spożycia

Składniki: Izolat białka grochu, Olej slonecznikowy w 
proszku (olej słonecznikowy z naturalnie wystepują-
cymi tokoferolami, maltodeksryna, skrobia, mono i 
digliceridy i fosforany wapnia), aromaty, błonnik 
kukurydziany, wzmacniacz smaku (Erytrytol), 
Fruktooligosacharydy, MCT Olej, sól morska, siemie 
lniane, cytrynian potasu, cytrynian sodu, Błonnik z 
grochu, substancje zagęszczające, (guma guar, guma 
ksantanowa, karagenan), białko ryżowe, substancja 
słodząca (glikozydy stewiolowe), błonnik bambu-
sowy, otręby ryżowe, marchew, ekstrakt z korzenia 
cykorii, olej krokoszowy, żurawina, kwiat brokułu, 
wyciąg z pestek winogron, kwas l-askorbinowy, 
czarna fasola, selen, biotyna, witamina A, niacyna, 
cynk, miedź, kwas pantotenowy, fasola adzuki, 
mangan, witamina D, kwas foliowy, jodek potasu, 
witamina B6, witamina B1, witamina B2, proszek z 
granatu, witamina B12, ekstrakt ze skórek winogron, 
fasola garbanzo, beta glukany.
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Składniki:  łupiny plantago ovata, L-Gutamina, 
Inulina (ekstraktu z korzenia cykorii), błonnik 
jabłkowy, siemię lniane,  guma guar, substancja 
zagęszczająca: guma arabska, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, kwiaty brokułu, 
aromat pomarańczowy, substancja przeciwzbry-
lająca: dwutlenek krzemu, aromat cytrynowy, 
chlorofilina, substancja słodząca:  glikozydy 
stewiolowe, ekstrakt z jabłka,  cytrynian cynku, 
ekstrakt z zielonej herbaty, liść kapusty, korzeń 
marchwii, korzeń buraka, liść rozmarynu, owoc 
pomidora, kłącze kurkumy, ekstrakt z liścii oliwki, 
ekstrakt z pestek winogron.

Składniki 2 saszetki 4 saszetki

Łupiny Plantago ovata 3132 mg 6264 mg
L-Glutamina  2500 mg 5000 mg
Inulina (ekstraktu z korzenia cykorii) 2500 mg 5000 mg
Błonnik jabłkowy 1800 mg 3600 mg
Siemię lniane 600 mg 1200 mg
Kwiaty brokułu  300 mg 600 mg
chlorofilina   100 mg 200 mg
Ekstrakt z jabłka  30 mg 60 mg
Ekstrakt z zielonej herbaty 15 mg 30 mg
Liść kapusty  8 mg 16 mg
Korzeń marchwi     8 mg 16 mg
Korzeń buraka   8 mg 16 mg
Liść rozmarynu     8 mg 16 mg
Owoc pomidora          8 mg 16 mg
Kłącze kurkumy     8 mg 16 mg
Ekstrakt z liścii oliwki     5 mg 10 mg
Ekstrakt z pestek winogron      5 mg 10 mg
Guma Guar    600 mg 1200 mg
Cynk 7,5 mg 15 mg
  (75% RWS) (150% RWS)
RWS = Referencyjnych Wartości Spożycia

Składniki: inulina z cykorii; substancja 
glazurująca: 
hydroksypropylometyloceluloza; Bacillus 
coagulans; substancje przeciwzbrylające: 
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, 
dwutlenek krzemu.

inulina z cykorii 270 mg / 810 mg

bakterie Bacillus coagulans 1 miliard CFU / 3 miliard CFU

Zawartość w porcji dziennej (1/ 3 kapsułki)
Składniki

Skład: tlenek magnezu, pektyna 
jabłkowa w proszku (Malus 
domestica Borkh., owoc), suszone 
śliwki w proszku (Prunus domestica 
L., owoc), substancja glazurująca 
(hydroksypropylometyloceluloza), 
substancja przeciwzbrylająca (sole 
magnezowe kwasów tłuszczowych).

SUPPLEMENT FACTS
CURRENTLY AS IS
USING HELVETICA
STANDARD FONTS

Magnez  400 mg (107%*)
Pektyna jabłkowa  500 mg
Suszone śliwki w proszku  200 mg
* zalecanej dziennej referencyjnej wartości spożycia

2 kapsułki 
(1620 mg)

Informacja o produkcie

Składniki: L-arginina, kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), 
koncentrat z owocu granatu (Punica granatum), naturalne aromaty, 
L-cytrulina, substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), 
D-ryboza, ekstrakt ze skórki winogron (Vitis vinifera), kwas 
L-askorbinowy, substancja słodząca (glikozydy stewiolowe), wyciąg 
z czerwonych winogron (Vitis vinifera), menachinon, kwas foliowy, 
chlorowodorek pirydoksyny, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

Ilość na maksymalną zalecaną dawkę dzienną
na 1 saszetkę (9,83 g proszku): % ZDS*
L-arginina 5 g 
L-cytrulina 200 mg 
Witamina C 60 mg 75%
Witamina D 5 μg 100%
Witamina B6 2 mg 143%
Witamina B12 3 μg 120%
Witamina K 20 μg 27%
Kwas foliowy 200 μg 100%

* ZDS - zalecane dzienne spożycie

1 porcja 

Białko    20 g
Błonnik  4 g
w tym 
 Błonnik kukurydziany   1,96 g
 Błonnik z grochu   0,24 g
 Błonnik bambusowy  0,18 g 
Fruktooligosacharydy  921,3 mg
inulina (z ekstraktu z cykorii) 52,95 mg
 Siemię lniane  400 mg
Otręby ryżowe  136 mg
 marchew  82,75 mg 
olej krokoszowy   40 mg
żurawina  40 mg
 kwiat brokułu  40 mg
wyciąg z pestek winogron  37,5  mg
 w tym Proantocyjanidyny  17 mg
czarna fasola  25,2 mg
fasola adzuki  2,8 mg
Beta-glukany  0,04 mg
Witamina A 495 µg ekwiwalentu retinolu (114% RWS)
Witamina D 3,5 µg (70% RWS)
Witamina C 21 mg (26% RWS)
Witamina B1 (Tiamina) 0,5 mg (45 % RWS)
Witamina B2 (Ryboflawina) 0,6 mg (43% RWS)

Składniki 1 porcja Składniki
Niacyna  7 mg ekwiwalentu niacyny (44% RWS)
Witamina B6 0,7 mg (50% RWS)
Kwas Foliowy 140 µg (70% RWS)
Witamina B12 2,1 µg (84 % RWS)
Biotyna  105 µg (210% RWS)
Kwas Pantotenowy 3,5 mg (58% RWS)
Cynk  5,25 mg (53 % RWS)
Miedź  0,8 mg (80% RWS)
Mangan  0,7 mg (35% RWS)
Selen  24,5 µg (45% RWS)
Jod  52,5 µg (35% RWS)

RWS-Referencyjne Wartości Spożycia

Składniki: Izolat białka grochu, Olej slonecznikowy w 
proszku (olej słonecznikowy z naturalnie wystepują-
cymi tokoferolami, maltodeksryna, skrobia, mono i 
digliceridy i fosforany wapnia), aromaty, błonnik 
kukurydziany, wzmacniacz smaku (Erytrytol), 
Fruktooligosacharydy, MCT Olej, sól morska, siemie 
lniane, cytrynian potasu, cytrynian sodu, Błonnik z 
grochu, substancje zagęszczające, (guma guar, guma 
ksantanowa, karagenan), białko ryżowe, substancja 
słodząca (glikozydy stewiolowe), błonnik bambu-
sowy, otręby ryżowe, marchew, ekstrakt z korzenia 
cykorii, olej krokoszowy, żurawina, kwiat brokułu, 
wyciąg z pestek winogron, kwas l-askorbinowy, 
czarna fasola, selen, biotyna, witamina A, niacyna, 
cynk, miedź, kwas pantotenowy, fasola adzuki, 
mangan, witamina D, kwas foliowy, jodek potasu, 
witamina B6, witamina B1, witamina B2, proszek z 
granatu, witamina B12, ekstrakt ze skórek winogron, 
fasola garbanzo, beta glukany.
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Składniki:  łupiny plantago ovata, L-Gutamina, 
Inulina (ekstraktu z korzenia cykorii), błonnik 
jabłkowy, siemię lniane,  guma guar, substancja 
zagęszczająca: guma arabska, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, kwiaty brokułu, 
aromat pomarańczowy, substancja przeciwzbry-
lająca: dwutlenek krzemu, aromat cytrynowy, 
chlorofilina, substancja słodząca:  glikozydy 
stewiolowe, ekstrakt z jabłka,  cytrynian cynku, 
ekstrakt z zielonej herbaty, liść kapusty, korzeń 
marchwii, korzeń buraka, liść rozmarynu, owoc 
pomidora, kłącze kurkumy, ekstrakt z liścii oliwki, 
ekstrakt z pestek winogron.

Składniki 2 saszetki 4 saszetki

Łupiny Plantago ovata 3132 mg 6264 mg
L-Glutamina  2500 mg 5000 mg
Inulina (ekstraktu z korzenia cykorii) 2500 mg 5000 mg
Błonnik jabłkowy 1800 mg 3600 mg
Siemię lniane 600 mg 1200 mg
Kwiaty brokułu  300 mg 600 mg
chlorofilina   100 mg 200 mg
Ekstrakt z jabłka  30 mg 60 mg
Ekstrakt z zielonej herbaty 15 mg 30 mg
Liść kapusty  8 mg 16 mg
Korzeń marchwi     8 mg 16 mg
Korzeń buraka   8 mg 16 mg
Liść rozmarynu     8 mg 16 mg
Owoc pomidora          8 mg 16 mg
Kłącze kurkumy     8 mg 16 mg
Ekstrakt z liścii oliwki     5 mg 10 mg
Ekstrakt z pestek winogron      5 mg 10 mg
Guma Guar    600 mg 1200 mg
Cynk 7,5 mg 15 mg
  (75% RWS) (150% RWS)
RWS = Referencyjnych Wartości Spożycia

Składniki: inulina z cykorii; substancja 
glazurująca: 
hydroksypropylometyloceluloza; Bacillus 
coagulans; substancje przeciwzbrylające: 
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, 
dwutlenek krzemu.

inulina z cykorii 270 mg / 810 mg

bakterie Bacillus coagulans 1 miliard CFU / 3 miliard CFU

Zawartość w porcji dziennej (1/ 3 kapsułki)
Składniki

Skład: tlenek magnezu, pektyna 
jabłkowa w proszku (Malus 
domestica Borkh., owoc), suszone 
śliwki w proszku (Prunus domestica 
L., owoc), substancja glazurująca 
(hydroksypropylometyloceluloza), 
substancja przeciwzbrylająca (sole 
magnezowe kwasów tłuszczowych).

SUPPLEMENT FACTS
CURRENTLY AS IS
USING HELVETICA
STANDARD FONTS

Magnez  400 mg (107%*)
Pektyna jabłkowa  500 mg
Suszone śliwki w proszku  200 mg
* zalecanej dziennej referencyjnej wartości spożycia

2 kapsułki 
(1620 mg)

Informacja o produkcie

Składniki: L-arginina, kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), 
koncentrat z owocu granatu (Punica granatum), naturalne aromaty, 
L-cytrulina, substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), 
D-ryboza, ekstrakt ze skórki winogron (Vitis vinifera), kwas 
L-askorbinowy, substancja słodząca (glikozydy stewiolowe), wyciąg 
z czerwonych winogron (Vitis vinifera), menachinon, kwas foliowy, 
chlorowodorek pirydoksyny, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

Ilość na maksymalną zalecaną dawkę dzienną
na 1 saszetkę (9,83 g proszku): % ZDS*
L-arginina 5 g 
L-cytrulina 200 mg 
Witamina C 60 mg 75%
Witamina D 5 μg 100%
Witamina B6 2 mg 143%
Witamina B12 3 μg 120%
Witamina K 20 μg 27%
Kwas foliowy 200 μg 100%

* ZDS - zalecane dzienne spożycie

1 porcja 

Białko    20 g
Błonnik  4 g
w tym 
 Błonnik kukurydziany   1,96 g
 Błonnik z grochu   0,24 g
 Błonnik bambusowy  0,18 g 
Fruktooligosacharydy  921,3 mg
inulina (z ekstraktu z cykorii) 52,95 mg
 Siemię lniane  400 mg
Otręby ryżowe  136 mg
 marchew  82,75 mg 
olej krokoszowy   40 mg
żurawina  40 mg
 kwiat brokułu  40 mg
wyciąg z pestek winogron  37,5  mg
 w tym Proantocyjanidyny  17 mg
czarna fasola  25,2 mg
fasola adzuki  2,8 mg
Beta-glukany  0,04 mg
Witamina A 495 µg ekwiwalentu retinolu (114% RWS)
Witamina D 3,5 µg (70% RWS)
Witamina C 21 mg (26% RWS)
Witamina B1 (Tiamina) 0,5 mg (45 % RWS)
Witamina B2 (Ryboflawina) 0,6 mg (43% RWS)

Składniki 1 porcja Składniki
Niacyna  7 mg ekwiwalentu niacyny (44% RWS)
Witamina B6 0,7 mg (50% RWS)
Kwas Foliowy 140 µg (70% RWS)
Witamina B12 2,1 µg (84 % RWS)
Biotyna  105 µg (210% RWS)
Kwas Pantotenowy 3,5 mg (58% RWS)
Cynk  5,25 mg (53 % RWS)
Miedź  0,8 mg (80% RWS)
Mangan  0,7 mg (35% RWS)
Selen  24,5 µg (45% RWS)
Jod  52,5 µg (35% RWS)

RWS-Referencyjne Wartości Spożycia

Składniki: Izolat białka grochu, Olej slonecznikowy w 
proszku (olej słonecznikowy z naturalnie wystepują-
cymi tokoferolami, maltodeksryna, skrobia, mono i 
digliceridy i fosforany wapnia), aromaty, błonnik 
kukurydziany, wzmacniacz smaku (Erytrytol), 
Fruktooligosacharydy, MCT Olej, sól morska, siemie 
lniane, cytrynian potasu, cytrynian sodu, Błonnik z 
grochu, substancje zagęszczające, (guma guar, guma 
ksantanowa, karagenan), białko ryżowe, substancja 
słodząca (glikozydy stewiolowe), błonnik bambu-
sowy, otręby ryżowe, marchew, ekstrakt z korzenia 
cykorii, olej krokoszowy, żurawina, kwiat brokułu, 
wyciąg z pestek winogron, kwas l-askorbinowy, 
czarna fasola, selen, biotyna, witamina A, niacyna, 
cynk, miedź, kwas pantotenowy, fasola adzuki, 
mangan, witamina D, kwas foliowy, jodek potasu, 
witamina B6, witamina B1, witamina B2, proszek z 
granatu, witamina B12, ekstrakt ze skórek winogron, 
fasola garbanzo, beta glukany.
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Składniki:  łupiny plantago ovata, L-Gutamina, 
Inulina (ekstraktu z korzenia cykorii), błonnik 
jabłkowy, siemię lniane,  guma guar, substancja 
zagęszczająca: guma arabska, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, kwiaty brokułu, 
aromat pomarańczowy, substancja przeciwzbry-
lająca: dwutlenek krzemu, aromat cytrynowy, 
chlorofilina, substancja słodząca:  glikozydy 
stewiolowe, ekstrakt z jabłka,  cytrynian cynku, 
ekstrakt z zielonej herbaty, liść kapusty, korzeń 
marchwii, korzeń buraka, liść rozmarynu, owoc 
pomidora, kłącze kurkumy, ekstrakt z liścii oliwki, 
ekstrakt z pestek winogron.

Składniki 2 saszetki 4 saszetki

Łupiny Plantago ovata 3132 mg 6264 mg
L-Glutamina  2500 mg 5000 mg
Inulina (ekstraktu z korzenia cykorii) 2500 mg 5000 mg
Błonnik jabłkowy 1800 mg 3600 mg
Siemię lniane 600 mg 1200 mg
Kwiaty brokułu  300 mg 600 mg
chlorofilina   100 mg 200 mg
Ekstrakt z jabłka  30 mg 60 mg
Ekstrakt z zielonej herbaty 15 mg 30 mg
Liść kapusty  8 mg 16 mg
Korzeń marchwi     8 mg 16 mg
Korzeń buraka   8 mg 16 mg
Liść rozmarynu     8 mg 16 mg
Owoc pomidora          8 mg 16 mg
Kłącze kurkumy     8 mg 16 mg
Ekstrakt z liścii oliwki     5 mg 10 mg
Ekstrakt z pestek winogron      5 mg 10 mg
Guma Guar    600 mg 1200 mg
Cynk 7,5 mg 15 mg
  (75% RWS) (150% RWS)
RWS = Referencyjnych Wartości Spożycia

Składniki: inulina z cykorii; substancja 
glazurująca: 
hydroksypropylometyloceluloza; Bacillus 
coagulans; substancje przeciwzbrylające: 
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, 
dwutlenek krzemu.

inulina z cykorii 270 mg / 810 mg

bakterie Bacillus coagulans 1 miliard CFU / 3 miliard CFU

Zawartość w porcji dziennej (1/ 3 kapsułki)
Składniki

Skład: tlenek magnezu, pektyna 
jabłkowa w proszku (Malus 
domestica Borkh., owoc), suszone 
śliwki w proszku (Prunus domestica 
L., owoc), substancja glazurująca 
(hydroksypropylometyloceluloza), 
substancja przeciwzbrylająca (sole 
magnezowe kwasów tłuszczowych).

SUPPLEMENT FACTS
CURRENTLY AS IS
USING HELVETICA
STANDARD FONTS

Magnez  400 mg (107%*)
Pektyna jabłkowa  500 mg
Suszone śliwki w proszku  200 mg
* zalecanej dziennej referencyjnej wartości spożycia

2 kapsułki 
(1620 mg)

Informacja o produkcie

Składniki: L-arginina, kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), 
koncentrat z owocu granatu (Punica granatum), naturalne aromaty, 
L-cytrulina, substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), 
D-ryboza, ekstrakt ze skórki winogron (Vitis vinifera), kwas 
L-askorbinowy, substancja słodząca (glikozydy stewiolowe), wyciąg 
z czerwonych winogron (Vitis vinifera), menachinon, kwas foliowy, 
chlorowodorek pirydoksyny, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

Ilość na maksymalną zalecaną dawkę dzienną
na 1 saszetkę (9,83 g proszku): % ZDS*
L-arginina 5 g 
L-cytrulina 200 mg 
Witamina C 60 mg 75%
Witamina D 5 μg 100%
Witamina B6 2 mg 143%
Witamina B12 3 μg 120%
Witamina K 20 μg 27%
Kwas foliowy 200 μg 100%

* ZDS - zalecane dzienne spożycie

1 porcja 

Białko    20 g
Błonnik  4 g
w tym 
 Błonnik kukurydziany   1,96 g
 Błonnik z grochu   0,24 g
 Błonnik bambusowy  0,18 g 
Fruktooligosacharydy  921,3 mg
inulina (z ekstraktu z cykorii) 52,95 mg
 Siemię lniane  400 mg
Otręby ryżowe  136 mg
 marchew  82,75 mg 
olej krokoszowy   40 mg
żurawina  40 mg
 kwiat brokułu  40 mg
wyciąg z pestek winogron  37,5  mg
 w tym Proantocyjanidyny  17 mg
czarna fasola  25,2 mg
fasola adzuki  2,8 mg
Beta-glukany  0,04 mg
Witamina A 495 µg ekwiwalentu retinolu (114% RWS)
Witamina D 3,5 µg (70% RWS)
Witamina C 21 mg (26% RWS)
Witamina B1 (Tiamina) 0,5 mg (45 % RWS)
Witamina B2 (Ryboflawina) 0,6 mg (43% RWS)

Składniki 1 porcja Składniki
Niacyna  7 mg ekwiwalentu niacyny (44% RWS)
Witamina B6 0,7 mg (50% RWS)
Kwas Foliowy 140 µg (70% RWS)
Witamina B12 2,1 µg (84 % RWS)
Biotyna  105 µg (210% RWS)
Kwas Pantotenowy 3,5 mg (58% RWS)
Cynk  5,25 mg (53 % RWS)
Miedź  0,8 mg (80% RWS)
Mangan  0,7 mg (35% RWS)
Selen  24,5 µg (45% RWS)
Jod  52,5 µg (35% RWS)

RWS-Referencyjne Wartości Spożycia

Składniki: Izolat białka grochu, Olej slonecznikowy w 
proszku (olej słonecznikowy z naturalnie wystepują-
cymi tokoferolami, maltodeksryna, skrobia, mono i 
digliceridy i fosforany wapnia), aromaty, błonnik 
kukurydziany, wzmacniacz smaku (Erytrytol), 
Fruktooligosacharydy, MCT Olej, sól morska, siemie 
lniane, cytrynian potasu, cytrynian sodu, Błonnik z 
grochu, substancje zagęszczające, (guma guar, guma 
ksantanowa, karagenan), białko ryżowe, substancja 
słodząca (glikozydy stewiolowe), błonnik bambu-
sowy, otręby ryżowe, marchew, ekstrakt z korzenia 
cykorii, olej krokoszowy, żurawina, kwiat brokułu, 
wyciąg z pestek winogron, kwas l-askorbinowy, 
czarna fasola, selen, biotyna, witamina A, niacyna, 
cynk, miedź, kwas pantotenowy, fasola adzuki, 
mangan, witamina D, kwas foliowy, jodek potasu, 
witamina B6, witamina B1, witamina B2, proszek z 
granatu, witamina B12, ekstrakt ze skórek winogron, 
fasola garbanzo, beta glukany.
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TERAZ JESTEŚ GOTOWY, ABY 
ZACZĄĆ DZIAŁAĆ.
Jest to przełomowy i ekscytujący 

moment w Twojej wyprawie po 

Elitarne Zdrowie. Zmobilizuj się, 

bądź radykalny w działaniu i patrz 

jak dokonuje się Twoja przemiana. 

Realizując etap oczyszczania 

(Purify), otwierasz sobie drzwi do 

kolejnych faz Elitarnego Zdrowia, 

podczas których zauważysz 

znaczące i trwałe zmiany w 

swoim zdrowiu i swoim życiu.
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