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Farmacja, suplementy – zakład produkcyjny UNIPRO

09/2022

Produkcja suplementów UNIPRO

Marka Activlab Pharma jest produkowana przez UNIPRO, 
polską firmę za którą stoją trzy dekady doświadczenia 
w produkcji i handlu detalicznym. 

W  ofercie firmy znajdują się suplementy diety, które od 
przeszło dziesięciu lat cieszą się zaufaniem klientów, jak też 
największych sieci handlowych w Polsce. 

Przez wiele lat funkcjonowania na rynku zdobyliśmy 
umiejętności i  kompetencje, które pozwalają nam 
dostrzegać nowe horyzonty naszej działalności.

Główne biuro firmy znajduje się przy zakładzie 
produkcyjnym koło Krakowa. To tu rozwijamy i realizujemy 
naszą misję. 

Activlab Pharma
Nowoczesna, polska marka

POLSKA
MARKA 

Zapraszamy do współpracy.
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Linia VIT
Witaminy i elektrolity

ElectroVit

komplet elektrolitów

Właściwości

Magnez w wysokoprzyswajalnej formie - CYTYNIANU!! Zawiera glukozę i wit. 
C. Dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.

Wskazania

• Biegunka
• Wymioty
• Gorączki/poty
• Upały
• Wysiłek fizyczny
• Stosowanie leków odwadniających
• Dieta odchudzająca

20
tabletek

musujących

Dzienna porcja 2 tabletki 4 tabletki
Glukoza 1000 mg 2000 mg
Sód 600 mg 1200 mg
Potas 300 mg (15%*) 600 mg (30%*)
Chlorek 120 mg (15%*) 240 mg (30%*)
Magnez 60 mg (16%*) 120 mg (32%*)
Witamina C 80 mg (100%*) 160 mg (200%*)

*-% referencyjnej wartości spożycia

smak pomarańcza smak limonka

Cena: Cena:

nawadnia, smakuje, musuje

Właściwości

Tabletki musujące dla dzieci powyżej 3 roku życia.
Komplet elektrolitów – magnez, potas, sód, chlorki. Zawierają dodatek glukozy i witaminy C.

Wskazania

• Biegunka
• Wymioty
• Gorączki/poty
• Upały
• Wysiłek fizyczny

5

ElectroVit Junior

*-% referencyjnej wartości spożycia

Dzienna porcja 2 tabletki 4 tabletki
Glukoza 1000 mg 2000 mg
Sód 600 mg 1200 mg
Potas 300 mg (15%*) 600 mg (30%*)
Chlorek 120 mg (15%*) 240 mg (30%*)
Magnez 60 mg (16%*) 120 mg (32%*)
Witamina C 80 mg (100%*) 160 mg (200%*)

20
tabletek

musujących

Cena:
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NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

obniżona zawartość sodu 
i niski poziom cukru

Właściwości

Specjalnie opracowany zestaw elektrolitów, dopasowany do potrzeb 
osób starszych. Ma obniżoną zawartość sodu* i niski poziom cukru, co jest 
szczególnie istotne dla osób z nadciśnieniem i cukrzycą.
Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu nerwowego i funkcjonowaniu mięśni.
Magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, przyczynia 
się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w utrzymaniu 
prawidłowych funkcji psychologicznych.
Wyciąg z pestek winogron Vitis vinifera wspiera prawidłowy przepływ krwi 
w kończynach dolnych, wspomaga prawidłowe krążenie żylne.

Właściwości

ElectroVit PROBIOTIC to produkt zawierający zestaw elektrolitów wzbogacony 6 
szczepami bakterii probiotycznych: Bifidobacterium infantis BI02, Bifidobacterium 
longum BL-G301, Lactobacillus acidophilus LA02, Lactobacillus helveticus LH060, 
Lactobacillus reuteri LRE02, Lactobacillus rhamnosus GG oraz witaminą C. Witamina 
C zawarta w produkcie pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego
Elektrolity i probiotyki są szczególnie polecane u osób w przebiegu gorączki, 
biegunek i wymiotów.
W trakcie gorączki, wymiotów, biegunki organizm traci płyny – nie tylko wodę, ale i 
zawarte w niej jony. Dlatego, aby zapobiec odwodnieniu zaleca się picie dużej ilości 
płynów i uzupełnianie elektrolitów.
• Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowo-mięśniowego z 
uwagi na to, że bierze udział w przewodzeniu impulsów nerwowych.
• Chlorek to podstawowy elektrolit anionowy.
• Magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej oraz przyczynia się do 
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

ElectroVit SENIOR
ElectroVit PROBIOTICS

*-% referencyjnej wartości spożycia

Dzienna porcja 2 tabletki
Glukoza 200 mg
Sód 200 mg

Potas 500 mg (25%**)
Chlorek 160 mg (20%**)
Magnez 80 mg (21%**)
Ekstrakt z pestek 
winogron

20 mg

20
tabletek

musujących

20
tabletek

musujących

20
tabletek

musujących

20
tabletek

musujących

Wskazania

• Biegunka 
• Wymioty 
• Gorączki/poty 
• Upały 
• Wysiłek fizyczny 
• Stosowanie leków odwadniających

ElectroVit Dla Diabetyków ElectroVit SLIM

Właściwości

ElectroVit dla Diabetyków Activlab Pharma to specjalnie opracowany zestaw 
elektrolitów, BEZ CUKRU, dopasowany do potrzeb osób, które muszą kontrolować 
poziom węglowodanów w diecie, szczególnie dla osób z cukrzycą.
Zawiera potas, sód, magnez i chlorki oraz dodatek witaminy C.
Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu nerwowego i funkcjonowaniu mięśni.

Magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, przyczynia 
się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w utrzymaniu 
prawidłowych funkcji psychologicznych.
Zawiera wysokoprzyswajalny CYTRYNIAN MAGNEZU!

Właściwości

ElectroVit SLIM to produkt uzupełniający płyny oraz elektrolity oraz wspierający kontrolę wagi.
ElectroVit SLIM zalecany jest w sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania na składniki produktu, 
które może nastąpić w wyniku np. obfitego pocenia podczas upałów oraz zwiększonego wysiłku 
fizycznego.
Produkt polecany jest szczególnie dla osób, które chcą kontrolować wagę. 
Zawiera dodatkowe składniki:
CHROM - pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi
CHOLINA - przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu tłuszczów
Ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy (zawiera SYNEFRYNĘ) - wspomaga metabolizm 
lipidów i węglowodanów
Ekstrakt z pieprzu czarnego, w tym PIPERYNA - obniża poziom tłuszczów we krwi.

Cena: Cena:

*-% referencyjnej wartości spożycia

Dzienna porcja 2 tabletki 4 tabletki
Sód 600 mg 1200 mg

Potas 300 mg (15%**) 600 mg (30%**)
Chlorek 120 mg (15%**) 240 mg (30%**)
Magnez 60 mg (16%**) 120 mg (32%**)
Witamina C 80 mg (100%**) 160 mg (200%**)

*-% referencyjnej wartości spożycia

Dzienna porcja 3 tabletki
Sód 792 mg  
Potas 300 mg (15%**)
Witamina C 180 mg (225%**)
Kwas pantotenowy 6 mg (100%**)
Chrom 100 µg (250%**)
Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy 333 mg
       w tym synefryna 20 mg
Cholina 247,5 mg
Ekstrakt z pieprzu czarnego 2,1 mg
       w tym piperyna 2 mg

Cena: Cena:

bez cukru

Dzienna porcja 2 tabletki 4 tabletki
Glukoza 1000 mg 2000 mg

Sód 600 mg 1200 mg

Potas 300 mg (15%**) 600 mg (30%**)
Chlorek 120 mg (15%**) 240 mg (30%**)
Magnez 60 mg (16%**) 120 mg (32%**)
Witamina C 200 mg (250%**) 400 mg (500%**)

*-% referencyjnej wartości spożycia

Dzienna porcja 2 tabletki 4 tabletki
Bifidobacterium infantis BI02 0,5 x 109 CFU 1 x 109 CFU

Bifidobacterium longum BL-G301 0,5 x 109 CFU 1 x 109 CFU
Lactobacillus acidophilus LA02 0,5 x 109 CFU 1 x 109 CFU
Lactobacillus helveticus LH060 0,5 x 109 CFU 1 x 109 CFU
Lactobacillus reuteri LRE02 0,5 x 109 CFU 1 x 109 CFU
Lactobacillus rhamnosus GG 0,5 x 109 CFU 1 x 109 CFU
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ElectroVit BABY
Podczas biegunek lub wymiotów

10
saszetek

Właściwości

ElectroVit BABY Activlab Pharma to doustny płyn nawadniający 
o  zredukowanej zawartości sodu (60 mmol/l), zmniejszonej 
osmolarności (225 mmol/l) i  składzie zgodnym z  zaleceniami 
ESPGHAN (Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, 
Hepatologii i Żywienia Dzieci). 
Efektywnie uzupełnia płyny, składniki mineralne oraz poziom 
glukozy w  stanach odwodnienia organizmu, szczególnie 
spowodowanych: 
· biegunkami pochodzenia wirusowego (np. zakażenie 
rotawirusami) lub bakteryjnego 
· wymiotami 
Produkt przeznaczony dla niemowląt powyżej 6 miesiąca 
życia, dzieci i dorosłych.
BEZSMAKOWY

Dzienna porcja [mmol/l] 100 g proszku 100 ml płynu
Sód 60 6,44 g 140 mg
Chlorki 50 8,28 g 180 mg
Glukoza 85 71,3 g 1550 mg
Potas 20 3,68 g 80 mg
Cytrynian 10 8,74 g 190 mg

Cena:

ElectroVit skurcz
Komplet elektrolitów

60
kapsułek

Właściwości

ElectroVit SKURCZ Activlab Pharma zawiera komplet 
elektrolitów: magnez, potas, sód i  chlorek. ***Magnez 
i  potas wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni 
i  układu nerwowego. Magnez pomaga w  utrzymaniu 
równowagi elektrolitowej oraz prawidłowego metabolizmu 
energetycznego. Przyczynia się do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i  znużenia. Potas pomaga w  utrzymaniu 
prawidłowego ciśnienia krwi.

Dzienna porcja 3 kapsułki
Sód 600 mg 25%**
Potas 300 mg 15%*
Chlorek 800 mg 100%*
Cytrynian 700 mg
Magnez 60 mg 16%*

*-% referencyjnej wartości spożycia

**-% referencyjnej wartości spożycia soli
(sól=sód x 2,5)

Cena:

NOWOŚĆ
20

tabletek
musujących

ElectroVit IMMUNO

Właściwości

ElectroVit IMMUNO to zestaw elektrolitów wzbogacony ekstraktem z bzu czarnego, 
który wzmacnia układ odpornościowy. Witamina C zawarta w produkcie pomaga w 
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Produkt ma zastosowanie jako suplementacja diety w sytuacjach zwiększonego 
zapotrzebowania na składniki produktu, w tym sód, potas, chlorek i magnez:
• Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowo-mięśniowego z 
uwagi na to, że bierze udział w przewodzeniu impulsów nerwowych.
• Chlorek to podstawowy elektrolit anionowy.
• Magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej oraz przyczynia się do 
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Cena:

*-% referencyjnej wartości spożycia

Dzienna porcja 2 tabletki 4 tabletki
Glukoza 1000 mg 2000 mg

Sód 600 mg 1200 mg

Potas 300 mg (15%**) 600 mg (30%**)
Chlorek 120 mg (15%**) 240 mg (30%**)
Magnez 60 mg (16%**) 120 mg (32%**)
Witamina C 100 mg (125%**) 200 mg (250%**)
Ekstrakt z bzu czarnego 200 mg 400 mg

ZESTAW ELEKTROLITÓW
ODPOWIEDNI DLA CAŁEJ RODZINYODPOWIEDNI DLA CAŁEJ RODZINY
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NOWOŚĆ

20
tabletek

musujących

duża dawka witaminy C 

Właściwości

Produkt o bardzo wysokiej zawartości witaminy C 
- 1000 mg lub 1500 mg.
Vita C 1500 - nie zawiera cukru - polecany dla diabetyków.

Wskazania

• w stanach obniżonej odporności organizmu (okres jesienno-zimowy)
• w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (osoby 

starsze, stres, palenie papierosów)

Vita C 1000 Vita C 1500
Dzienna porcja 1 tabletka 1 tabletka
Witamina C 1000 mg 1500 mg

1246%* 1870%*
*-% referencyjnej wartości spożyciaCena:

Vita C
smak pomarańcza 
smak cytryna

Cena: Cena:

1000 mg 
smak pomarańcza

1000 mg  
smak cytryna

1500 mg  
smak cytryna

Właściwości

Produkt zawierający aż 600 mg acetylocysteiny w jednej tabletce. 
Acetylocysteina jest szczególnie polecana dla osób: 
- w sytuacjach przeziębienia organizmu, 
- mających problemy z odkrztuszaniem zalegającej wydzieliny.
Może być stosowany przez diabetyków.

NACC 600 20
tabletek

musujących

Dzienna porcja 1/2 tabletki
N-acetylo-L-cysteina 300 mg

Cena:

GripoMax MIÓD + IMBIR

Właściwości

Produkt polecany w okresach obniżonej odporności, doskonały
do stosowania w sezonie grypowym (jesień/zima). 
Zawiera wyciąg z imbiru, miod i sok z cytryny, ktory jest naturalnym źrodłem 
witaminy C. 
Witamina C w maksymalnej dawce – aż 1000 mg - pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościowego, przyczynia się do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i znużenia oraz zwiększa przyswajanie żelaza.

Wskazania

• W okresie przeziębieniowym
• Przy obniżonej odporności

Dzienna porcja 1 saszetka (10 g)
Witamina C 1000 mg (1250%*)
Ekstrakt z kłącza 
imbiru

40 mg (100%*)

Miód pszczeli 
w proszku

350 mg

*-% referencyjnej wartości spożycia

Cena:

10
saszetek

20
tabletek

musujących

Właściwości

Vita D3 2000 IU Activlab Pharma to 20 tabletek musujących o smaku pomarańczowym. Każda tabletka zawiera 
2000 j.m. witaminy D3. *

Witamina D: 
- pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, - pomaga w utrzymaniu zdrowych 
kości i zębów, 
- przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu wapnia we krwi, 
- pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia oraz fosforu.

Nie zawiera cukru i może być stosowany przez diabetyków

Wskazania

• niedobór witaminy D3, szczególnie 
w okresach obniżonej odpornopści i 
w sezonie jesienno-zimowym

•  Może być stosowany przez diabe-
tyków

Dzienna porcja 1 tabletka
Witamina D3 50 µg (1000%*) (2000 j.m.)

*-% referencyjnej wartości spożycia

Cena:

Vita D3 2000 IU
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Właściwości

Produkt zawiera naturalne składniki, szczególnie polecane w okresie jesienno-zi-
mowym w celu podniesienia odporności. 
Czosnek – Stosowany od wieków w medycynie tradycyjnej, naturalny antybio-
tyk.  Działa antybakteryjnie i antyoksydacyjnie, wzmacnia układ odpornościowy 
oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego. 
Czarna porzeczka, Malina i Cytryna – zawierają bardzo dużo naturalnej witami-
ny C, która wzmacnia odporność organizmu, zwiększa przyswajanie żelaza oraz 
chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Cynk – odpowiada za prawidłowe 
funkcjonowanie układu odpornościowego. 
Wyciąg z imbiru – ma właściwości przeciwwymiotne i redukujące nudności.

Wskazania

Produkt dla kobiet w ciąży i karmiących 
piersią, szczególnie polecany przy: 
• osłabionej odporności w okresie jesienno-

zimowym
• podczas przeziębienia lub grypy
• po przebytej chorobie w celu odbudowania 

sił obronnych organizmu

Dzienna porcja 1 saszetka (10 g)
Cynk 10 mg (100%*)
Witamina C 80 mg (100%*)
Bioflawonoidy cytrusowe 20 mg
Wyciąg z imbiru 40 mg
Wyciąg z czosnku 100 mg
Koncentrat z malin 500 mg
Koncentrat z cytryny 500 mg
Koncentrat z czarnej porzeczki 500 mg
Miód pszczeli 700 mg

*-% referencyjnej wartości spożycia

GripoMax PREGNA
Wsparcie odporności dla kobiet w ciąży

Cena:

10
saszetek

Właściwości

GripoMax EXTRA zawiera ekstrakty roślinne z  czarnego bzu 
i  hibiskusa oraz naturalne koncentraty z  czarnej porzeczki 
i  malin, które są źródłem witaminy C - wspierającej odporność 
w okresie jesienno- zimowym.
Produkt został wzbogacony o cynk - niezbędny do prawidłowego 
funkcjonowania układu odpornościowego.

Wskazania

Produkt szczególnie polecany:
• W okresie przeziębieniowym
• Przy obniżonej odporności

GripoMax EXTRA
Wsparcie układu odpornościowego

10
saszetek

Dzienna porcja 1 saszetka
Witamina C 120 mg (150%**)
Cynk 15 mg (150%**)
Ekstrakt z czarnego bzu 200 mg
Ekstrakt z kwiatów hibiskusa 100 mg
Koncentrat z czarnej porzeczki w proszku  500 mg
Koncentrat z malin w proszku 280 mg

*-% referencyjnej wartości spożycia

Cena:

Zawartość saszetki należy rozpuścić w ciepłej wodzie,
by otrzymać aromatyczny napój.

Linia EXTRA
Wsparcie organizmu każdego dnia
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Luteina EXTRA

Właściwości

To suplement diety w postaci łatwych do połknięcia miękkich kapsułek SOFTGEL, za-
wierających naturalną luteinę krystaliczną w najwyższej dawce na rynku – 40 

mg. Preparat został dodatkowo wzbogacony o zeaksantynę.

Wyróżnia się

• EXTRA zawartością luteiny w jednej 
kapsułce – 40 mg

• Zawartością wysoko przyswajalnej 
luteiny krystalicznej

• Wygodą stosowania – 1 kapsułka 
dziennie

• Nowoczesnym, wyróżniającym się 
opakowaniem i atrakcyjną ceną

Wskazania

Wzmocnienie wzroku u osób:
• Starszych
• Wykonujących pracę w sztucznym 

świetle
• Wykonujących pracę biurową przy 

komputerze
• Narażonym na ekspozycję 

intensywnego światła słonecznego

Ekstra wsparcie dla wzroku

Dzienna porcja 1 kapsułka
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone 200 mg
Luteina 40 mg
Zeaksantyna 2 mg

30
kapsułek softgel

Cena:

Właściwości

to produkt zawierający aż 12 substancji aktywnych: kwasy OMEGA 3, EPA, DHA, lu-
teinę i zeaksantynę, resweratrol, witaminy C,D,E, miedź, selen oraz cynk, który wspiera 
prawidłowe widzenie. 

Wyróżnia się

• Luteina i zeaksantyna występują w najbardziej optymalnej propozycji 5:1

NutroZIN
Wspiera prawidłowe widzenie

60 

kapsułek softgel

Cena:

Dzienna porcja 1 kapsułka
Olej rybi, w tym 330 mg
    Omega 3 231 mg
    EPA 132 mg
    DHA 66 mg
Witamina C 60 mg (75%*)
Witamina E 10 mg (83%*)
Witamina D3 5 µg (100%*)
Selen 25 µg (45%*)
Cynk 10 mg (100%*)
Miedź 0,5 mg (50%*)
Ekstrakt z aksamitki, w tym: 50 mg
    Luteina 10 mg
Zeaksantyna 2 mg
Ekstrakt z pestek winogron, w tym: 1,06 mg
Resweratrol 1 mg

*-% referencyjnej wartości spożycia

Właściwości

To suplement diety zawierający 300 mg fosfolipidów sojowych w  jednej kapsułce, 
służący do uzupełniania diety w  substancje korzystnie wpływające na funkcjonowanie 
i regenerację wątroby.

Wyróżnia się

• Produkt zawierający 300 mg fosfolipidów 
sojowych

• Przyspiesza regenerację komórek wątroby
• Ułatwia usuwanie z organizmu szkodliwych 

produktów przemiany materii
• Poprawia trawienie tłuszczów
• Ma atrakcyjną cenę

Wskazania

Stosowany w stanach:
• Po spożyciu ciężkostrawnych 

potraw
• Po spożyciu alkoholu
• W okresach przyjmowania dużej 

ilości leków

Essepatil EXTRA softgel
Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby

Dzienna porcja 2 kapsułki
Fosfolipidy sojowe 600 mg

60
kapsułek
softgel

Cena:

Właściwości

Essepatil MAX 600 mg Activlab Pharma to produkt z wysoką zawartością fosfolipidów 
sojowych, aż 600 mg w jednej kapsułce. Fosfolipidy sojowe są naturalnym składnikiem 
błon komórek wątrobowych – hepatocytów.

Wyróżnia się

• Źródłem fosfolipidów sojowych w 
produkcie jest lecytyna. W organizmie 
człowieka lecytyna jest obecna w każdej 
komórce ciała, zwłaszcza jako składnik błon 
komórkowych. Bierze udział w rozmaitych 
procesach przemiany materii, jest bardzo 
ważnym elementem składowym mózgu i 
tkanki nerwowej, stanowi barierę ochronną 
ścian żołądka, bierze udział w gospodarce 
cholesterolem.

Wskazania

• po spożyciu ciężkostrawnych 
potraw

• po spożyciu alkoholu
• w okresie przyjmowania dużej 

ilości leków. 

Essepatil MAX 600 mg

Dzienna porcja 1 kapsułka
Fosfolipidy z nasion soi zawierają-
ce (3-sn-fosfatydylo)cholinę 

600 mg

30
kapsułek
softgel

Cena:



16

Sylimaryna 70 mg EXTRA
Regeneracja komórek wątroby, wspomaganie trawienia

Właściwości

Suplement diety zawierający wysokiej klasy, standaryzowany ekstrakt 
z ostropestu plamistego (Silybum marianum), który:
• wspomaga zdrowie i regenerację komórek wątroby
• chroni wątrobę i wpływa na jej prawidłową pracę
• wspomaga trawienie i oczyszczanie organizmu.

Wskazania

Produkty zawierające sylimarynę są szczególnie polecane dla osób:
• z problemami trawiennymi
• z uczuciem ciężkości po spożyciu tłustych potraw
• przyjmujących duże ilości leków.

30
tabletek

Dzienna porcja 1 kapsułka
Wyciąg z łuski ostropestu plamistego 100 mg
     w tym sylimaryna 70 mg

Cena:

HepaFit
Właściwości

CHOLINA jest jednym ze składników fosfolipidów, które są naturalnym 
składnikiem błon komórek wątrobowych – hepatocytów. 
*Ekstrakt z liści karczocha (Cynara scolymus) wspomaga detoksykację 
oraz przepływ soku trawiennego, utrzymuje zdrową wątrobę oraz 
pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu.
**Ekstrakt z liści ostrokrzewu paragwajskiego (Ilex paraguariensis) ma 
właściwości stymulujące  i tonizujące, pomaga w utrzymaniu prawidłowej 
masy ciała oraz przyczynia się do degradacji lipidów.
*Ekstrakt z korzenia cykorii (Cichorium intybus) wspiera trawienie i 
prawidłowe funkcjonowanie wątroby. 
Ekstrakt z kłącza ostryżu długiego (Curcuma longa) jest źródłem kurkumy, 
która:
- wspomaga apetyt i poprawia trawienie,
- wspomaga trawienie tłuszczów,
- zapobiega gromadzeniu się tłuszczów i ułatwia ich usuwanie z wątroby.

Wskazania

Produkt zawiera 6 składników aktywnych i 
jest szczególnie polecany dla osób, które:
• chcą zadbać o prawidłowe  
• funkcjonowanie wątroby, 
• chcą zadbać o prawidłową 
• masę ciała.

30
tabletek

Dzienna porcja 6 tabletek
L-asparaginian L-ornityny 600 mg
Cholina 210 mg
Ekstrakt z liści karczocha 150 mg
Ekstrakt z liści ostrokrzewu paragwajskiego 150 mg
Ekstrakt z korzenia cykorii 60 mg
Ekstrakt z kłącza ostryżu długiego 60 mg

Cena:

ColoNormax EXTRA

Właściwości

Produkt, który dzięki wyjątkowej kompozycji opartej na naturalnych składnikach reguluje 
pracę jelit i  zapobiega zaparciom, oczyszcza jelita i  cały organizm. Zawiera łupinę 
nasienną babki jajowatej (Plantago ovata), inulinę z  cykorii (Cichorium intybus) 
oraz bakterie probiotyczne z  rodzaju Lactobacillus acidophilus i  Bifidobacterium 
lactis.

Wyróżnia się

• Zestawem naturalnych składników, który 
zapewnia zdrowie jelit

• Pysznym, jabłkowym smakiem
• Opakowaniem zawierającym 

100 g produktu GRATIS

Wskazania

• w zaparciach
• w utrzymaniu zdrowych jelit
• pomaga kontrolować wagę
• pomaga regulować poziom cukru we 

krwi

Reguluje pracę jelit, zapobiega zaparciom, oczyszcza jelita i cały organizm

Dzienna porcja 10 g
Łupina nasienna babki jajowatej (Plantago ovata) 5,00 g
Inulina z cykorii (Cichorium intybus) 4,75 g
Lactobacillus acidophilus   1 x 10 ⁸ cfu
Bifidobacterium lactis  1 x 10 ⁸ cfu

300 g

Cena:

W zespole jelita drażliwego - IBS

DebuActiv 150

Właściwości

Produkt w postaci kapsułek dojelitowych, które zawierają sól so-
dową kwasu masłowego (maślan sodu - 150 mg) w postaci mikro-
granulatu. 
Specjalistyczna postać - mikrogranulatu powoduje, że proces 
uwalniania maślanu sodu odbywa się na całej długości jelita 
cienkiego i grubego.
Maślan sodu posiada cenne właściwości biologiczne: odżywia 
błonę śluzową, zwiększa przepływ krwi przez błonę śluzową jelit, 
stymuluje motorykę przewodu pokarmowego, zwiększa wchłania-
nie sodu i wody w jelicie grubym, sprzyja prawidłowej perystaltyce 
jelit, wspomaga produkcję śluzu chroniącego ściany jelit, chroni 
przed przedostawaniem się bakterii i toksyn do organizmu z treści 
jelitowej.

Wskazania

do postępowania dietetycznego w:
• zaburzeniach czynności jelit (zespół jelita drażliwego - IBS),
• biegunkach po antybiotykoterapii,
• w zakażeniach jelit i chorobach zapalnych błony śluzowej 

żołądka
• w zaburzeniach mikroflory jelitowej,
• w niedoborach krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych,
• u chorych po leczeniu przeciwnowotworowym (m.in. stanach 

zapalnych jelit po radioterapii)

60
kapsułek

dojelitowych

Dzienna porcja (1 kapsułka):
maślan sodu 150 mg
    w tym kwas masłowy 120 mg

technologia

m
ikrogranulacj

i

Cena:
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Właściwości

• Drożdże probiotyczne Saccharomyces boulardii 
przeznaczone są do stosowania w  trakcie i  po 
antybiotykoterapii w  celu uzupełnienia mikroflory 
przewodu pokarmowego. 

• Saccharomyces boulardii stosuje się również przed 
i w trakcie podróży, w tym szczególnie do innych stref 
klimatycznych, kiedy dochodzi do zmian diety, klimatu 
oraz kontaktu z inną florą bakteryjną.

Wskazania

• zapobieganie biegunkom poantybiotykowym
• w leczeniu ostrych biegunek infekcyjnych 
• w zapobieganiu biegunkom podróżnych 
• uzupełnienie mikroflory jelitowej

EnteroBiotix PLUS
Zapobieganie i leczenie biegunek

Dzienna porcja 1 kapsułka 2 kapsułki 1 saszetka
Saccharomyces boulardii 250 mg 500 mg 250 mg

20
kapsułek

10
kapsułek

LipiCholester EXTRA
Pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi

Właściwości

To suplement diety zawierający wysokiej jakości ekstrakt z czerwonego ryżu (standaryzowany na zawartość monakoliny K), sterole roślinne, 
wit. PP, B6, B12 oraz kwas foliowy. 

Wskazania

Produkt polecany jest dla osób, które:
•  chcą obniżyć stężenie cholesterolu we krwi
• chcą utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi
• chcą obniżyć ryzyko rozwoju m.in. zmian miażdżycowych i zakrzepowych.
• chcą zadbać o prawidłową pracę serca i układu krążenia.

30
tabletek

Dzienna porcja 1 kapsułka
Fermentowany 
czerwony ryż

50 mg

   w tym monakolina K 2 mg
Sterole roślinne 30 mg
Niacyna 3,2 mg (20%*)
Witamina B6 0,28 mg (20%*)
Kwas foliowy 40 μg (20%*)
Witamina B12 0,5 μg (20%*)

* - % referencyjnej wartości spożycia

Cena: Cena:

Cena:

10 kapsułek 20 kapsułek

Dzienna porcja (1 kapsułka):
Amylaza 7200 DU
Proteaza 1800 PC
Laktaza 1200 ALU
Celulaza 330 CU
Lipaza 60 FIP

Wspomaga trawienie

KreoActiv PLUS

Właściwości

Produkt bazuje na kompleksie enzymów trawiennych, które nie mają pochodze-
nia odzwierzęcego. W jego skład wchodzą:
- α-amylaza (trawienie węglowodanów, skrobi),
- neutralna proteaza (trawienie białek),
- laktaza (trawienie laktozy),
- lipaza (trawienie tłuszczów),
- celulaza (trawienie celulozy). 
Produkt jest dedykowany dla osób, które chcą wesprzeć procesy trawienia i przy-
swajania pokarmu. 

50
kapsułek

dojelitowych

Cena:

30
kapsułek

Żurawina EXTRA 

Właściwości

Produkt zawierający naturalny ekstrakt z owoców żurawiny standaryzowany na 10% 
proantocyjanidyn (PAC) oraz ekstrakt z pietruszki zwyczajnej. Żurawina często 
stosowana jest najczęściej w infekcjach dróg moczowych - zmniejsza przyczepność 
bakterii Escherichia Coli do ścianek pęcherza moczowego, jednocześnie zmniejsza-
jąc ilość tych bakterii w moczu.

Wskazania

• przy dolegliwościach związanych ze stanem zapalnym dróg moczowych 
• przy nawracających infekcjach dróg moczowych.
• dla chorujących na cukrzycę
• dla osób z założonym cewnikiem

Dzienna porcja 1 kapsułka
Ekstrakt z owoców żurawiny
(Vaccinium macrocarpon) 350 mg
       w tym proantocyjanidyny (PAC) 35 mg
Ekstrakt z korzenia pietruszki 
zwyczajnej (Petroselinum crispum)

100 mg

w infekcjach dróg moczowych

Cena:
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Właściwości

Nefrolizyna COMPLEX Activlab Pharma to połączenie 7 ekstraktów roślinnych, 
które wspierają funkcjonowanie dróg moczowych. 
Stosowanie naturalnych składników takich jak: korzeń pietruszki, ziele skrzypu, 
kłącze perzu, liść brzozy, korzeń lubczyku, ziele nawłoci, ziele rdestu:

1. wspomaga prawidłowe funkcjonowanie nerek 
2. wspomaga prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych 
3. przyczynia się do zwiększenia eliminacji wody z organizmu. 
4. pomaga eliminować patogenne bakterie z dróg moczowych. 

Dzienna porcja 1 kapsułka
Ekstrakt z korzenia pietruszki 20,10 mg
Ekstrakt z ziela skrzypu 13,40 mg
Ekstrakt z kłącza perzu 40,20 mg
Ekstrakt z korzenia lubczyka 13,40 mg
Ekstrakt z ziela nawłoci 11,50 mg
Ekstrakt z liści brzozy 26,80 mg
Ekstrakt z ziela rdestu 320 mg

Nefrolizyna COMPLEX  
w infekcjach dróg moczowych

30
kapsułek

Cena:

Wsparcie pracy układu moczowego

UroActiv

Właściwości

Produkt zawiera ziołowe składniki oraz cytrynian sodu. Składniki produktu są 
szczególnie polecane jako uzupełnienie diety dla osób, które chcą zadbać o pra-
widłowa prace dróg moczowych.

* Ekstrakt z liści brzozy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie dróg moczo-
wych. Ponadto, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie nerek oraz przyczynia 
się do zwiększenia eliminacji wody z organizmu.

Cena:

Dzienna porcja (3 tabletki):
Sproszkowana naowocnia fasoli 234 mg
Ekstrakt z liści brzozy 141,3 mg
Ekstrakt z korzenia pietruszki 85,2 mg
Ekstrakt z liści borówki brusznicy 78 mg
Ekstrakt z owoców żurawiny 57 mg
Cytrynian sodu 48 mg
Ekstrakt z naowocni fasoli 32,1 mg
Ekstrakt z kwiatów rumianku 24 mg

60
tabletek

ProctoActiv 

Właściwości

ProctoActiv Activlab Pharma to produkt zawierający w swoim 
składzie diosminę i hesperydynę. 
Uzupełnienie diety w te składniki jest szczególnie polecane w celu 
wzmocnienia naczyń żylnych, w leczeniu niewydolności krążenia żylnego i 
żylakach odbytu (hemoroidach). 

Hesperydyna wykazuje właściwości ochronne na naczynia krwionośne i 
przeciwzapalne, co jest szczególnie ważne w terapii hemoroidów.

Diosmina działa przeciwkrwotocznie, a jej zastosowanie pomaga złagodzić 
uporczywe uczucie świądu i pieczenia – uciążliwe objawy wynikające z 
żylaków odbytu (hemoroidów).
Produkt dla osób dorosłych.

Dzienna porcja 1 kapsułka
Diosmina 450 mg
Hesperydyna 50 mg

20
kapsułek

Hemoroidy, wzmocnienie naczyń żylnych

Cena:

ProstACTIV EXTRA
Wspomaga utrzymanie prawidłowego funkcjonowania prostaty

Właściwości

Produkt szczególnie polecany w celu utrzymania prawidłowej czynności układu 
moczowego u mężczyzn w wieku powyżej 45 lat. Wyciąg z owoców boczni 
piłkowatej (Sabalis serrulatae) wspomaga oddawanie moczu oraz stanowi 
źródło kwasów tłuszczowych wspomagających funkcje reprodukcyjne.

Wskazania

Łagodzenie dolegliwości związanych z przerostem 
prostaty takich jak:  

• słaby strumień moczu
• częste parcie na pęcherz
• częste oddawanie moczu w nocy.

Dzienna porcja 1 kapsułka
Wyciąg z owoców boczni piłkowanej (Sabalis 
serrulatae)

320 mg

30
kapsułek

60
kapsułek

Cena: Cena:

30 kapsułek 60 kapsułek
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30
kapsułek

Body Vitality Complex D3
Właściwości

Body Vitality Complex D3 to preparat za-
wierający optymalny zestaw witamin i mi-
nerałów z dodatkiem ekstraktu z żeń-szenia 
oraz zwiększoną zawartością witaminy 
D3 – aż 2000 j.m. Witalność i sprawność 
umysłowa: Magnez i żelazo zmniejszają 
uczucie zmęczenia i znużenia. Kwas panto-
tenowy pomaga w utrzymaniu sprawności 
umysłowej. Odporność: Witamina A, C, D3, 
kwas foliowy i selen pomagają w prawidło-
wym funkcjonowaniu układu odpornościo-
wego. Zdrowe kości: Witamina K i D3 oraz 
wapń z cynkiem pomagają w utrzymaniu 
zdrowych kości.

*-% referencyjnej wartości spożycia

Dzienna porcja (1 kapsułka)
Witamina A 800 μg (100%*)
Witamina D 50 μg (1000%*)
Witamina E 12 mg (100%*)
Witamina K 75 μg (100%*)
Witamina C 80 mg (100%*)
Witamina B1 1,1 mg (100%*)
Witamina B2 1,4 mg (100%*)
Niacyna 16 mg (100%*)
Kwas pantotenowy 6 mg (100%*)
Witamina B6 1,4 mg (100%*)
Biotyna 50 μg (100%*)
Kwas foliowy 200 μg (100%*)
Witamina B12 2,5 μg (100%*)
Żelazo 14 mg (100%*)
Cynk 10 mg (100%*)
Miedź 1 mg (100%*)
Mangan 2 mg (100%*)
Selen 55 μg (100%*)
Chrom 40 μg (100%*)
Molibden 50 μg (100%*)
Jod 150 μg (100%*)
Ekstrakt z korzenia 
żeń-szeń

37 mg

   w tym ginsenozydy 30 mg

Wskazania

• W okresach obniżonej witalności i sprawności umysło-
wej

• W okresach obniżonej odporności (sezon jesienno-zi-
mowy)

• W okresach przemęczenia i przeforsowania organizmu
• Dla wzmocnienia kości

Cena:

Dzienna porcja 1 kapsułka
Olej rybi (30% kwasów 
tłuszczowych omega-3 1000 mg
   w tym:

kwas eikozapentaenowy (EPA) 180 mg
kwas dokozaheksaenowy (DHA) 120 mg
Witamina E 5 mg

Omega 3 1000 mg
Olej z ryb morskich

Właściwości

Produkt zawiera wysokiej jakości olej z ryb morskich, będący źródłem kwasów 
EPA i DHA.
Kwas eikozapentaenowy (EPA) i  kwas dokozaheksaenowy (DHA) 
przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca.
Kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego 
funkcjonowania mózgu oraz prawidłowego widzenia.
DHA i EPA pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu trójglicerydów we 
krwi (korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 2 g EPA i DHA 
dziennie). 
Witamina E przyczynia się do ochrony składników komórek przed 
uszkodzeniami oksydacyjnymi.

60
kapsułek 
softgel

Cena:

Dzienna porcja 1 kapsułka
Olej z wątroby dorsza 500 mg
Witamina A 400 µg 50%**
Witamina D 2,5 µg 50%*

TRAN Activlab Pharma
Olej z wątroby dorsza

Właściwości

Produkt zawiera wysokiej klasy olej z  wątroby dorsza, bogaty w  naturalne 
witaminy A i D oraz kwasy Omega-3 (EPA, DHA). 
*Witaminy A i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego. 
Witamina A wspomaga prawidłowe widzenie, witamina D pomaga 
w utrzymaniu zdrowych zębów i kości.

Wskazania

Suplementacja tranem jest szczególnie polecana w okresie jesienno-zimowym, 
kiedy odporność organizmu może ulec osłabieniu.

60
kapsułek 
softgel

Rutinox C ODPORNOŚĆ

Właściwości

Produkt uzupełnia dietę w rutynę i witaminę C. Polecany u osób  z obniżoną 
odpornością, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, kiedy jest zwiększone 
zachorowanie na grypę lub inne zakażenia wirusowe oraz przeziębienia.
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego.

Dzienna porcja 2 tabletki
Witamina C 200 mg 250%*
Rutyna 50 mg

*-% referencyjnej wartości spożycia

75
tabletek

Cena:

Cena:
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Odporność EXTRA
Ekstrakt z czosnku + witamina D3

Właściwości

To suplement diety zawierający składniki wzmacniające fizjologiczną odporność 
organizmu.
Czosnek działa antybakteryjnie i wzmacnia układ odpornościowy.
Bez czarny przynosi ulgę w przypadku podrażnienia górnych dróg oddechowych.
Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea) wspomaga zdrowie systemu 
odpornościowego i zdrowie górnych dróg oddechowych.
Witaminy D i  C oraz cynk pomagają w  prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego.

Wskazania

• W celu wzmocnienia systemu 
odpornościowego organizmu

• W okresie podwyższonej 
zachorowalności na choroby 
infekcyjne

• W celu zmniejszenia podatności 
na infekcje bakteryjne

Dzienna porcja 1 kapsułka
Ekstrakt z bzu czarnego
(Sambucus Nigra)

100 mg

Ekstrakt z jeżówki purpurowej
(Echinacea Purpurea)

100 mg

Ekstrakt z czosnku
(Allium Sativum)

50 mg

Witamina C 80 mg (100%*)
Cynk 10 mg (100%*)
Witamina D3 5 µg (100%*)

*-% referencyjnej wartości spożycia

30
kapsułek

Cena:

50
kapsułek

Wskazania

Wskazania:
• do wzmocnienia odporności
• przy częstych infekcjach
• przy przeziębieniu i grypie 
• po przebytych infekcjach w celu odbudowania odporności 

Echinacea EXTRA 100 mg

Właściwości

Produkt zawiera aż 100 mg !!! ekstraktu z jeżówki purpurowej 
(Echinaceae purpureae).
Jeżówkę tradycyjnie stosuje się wspomagająco w przeziębieniach i w celu 
zmniejszenia podatności na przeziębienia w okresach wzmożonych 
zachorowań. Ekstrakty stosuje się we wspomaganiu działania układu 
odpornościowego.

*-% referencyjnej wartości spożycia

Dzienna porcja 1 kapsułka 2 kapsułki
Ekstrakt z jeżówki purpurowej
 (Echinaceae purpureae)

100 mg 200 mg

Wsparcie odporności

Cena:

Właściwości

To suplement diety zawierający magnez 
w postaci dobrze przyswajalnego mleczanu 
magnezu wzbogacony w witaminę B6, która 
ułatwia jego wchłanianie.

Wskazania

• dla osób pijących kawę i mocną herbatę
• w stanach rozdrażnienia, stresu 

i przemęczenia organizmu
• przy wzmożonym wysiłku fizycznym 

i umysłowym
• dla relaksacji mięśni (np. przy nocnych 

skurczach) Dzienna porcja 2 kapsułki
Magnez 96 mg (25,6%*)
Witamina B6 10 mg (700%*)

*-% referencyjnej wartości spożycia

50
kapsułek

Magnez na skurcze

Właściwości

Produkt zawiera trzy składniki ak-
tywne: magnez, potas, witaminę 
B6, które pomagają w prawidłowym 
funkcjonowaniu mięśni oraz układu 
nerwowego.
Dodatkowo magnez i witamina B6 
przyczyniają się zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia.

Wskazania

• Dla relaksacji mięśni (np. przy 
nocnych skurczach)

• Dla osób pijących kawę  
i mocną herbatę 

• W stanach rozdrażnienia, stresu 
i przemęczenia organizmu 

• Przy wzmożonym wysiłku 
fizycznym i umysłowym 

Dzienna porcja 2 kapsułki
Potas 300 mg (15%*)
Magnez 150 mg (40%*)
Witamina B6 1,4 mg (100%*)

*-% referencyjnej wartości spożycia

Magnez + potas + witamina B6

Magnez + wit. B6
Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu nerwowego

60
kapsułek

Właściwości

Produkt uzupełniający dietę w magnez, 
wzbogacony witaminami B6 i D3, które 
zwiększają wchłanianie  magnezu. Zawiera 
dodatek aż 2000 j. witaminy D3, która 
wspiera odporność. 
Aż trzy ważne składniki (magnez, wit. B6, 
wit. D3) w jednej kapsułce!!!!

Wskazania

• Dla osób pijących kawę i mocną herbatę 
• Przy obniżonej odporności
• Przy niedoborach witaminy D3
• W stanach rozdrażnienia, stresu  

i przemęczenia organizmu 
• Przy wzmożonym wysiłku fizycznym  

i umysłowym
• Dla relaksacji mięśni (np. przy nocnych 

skurczach).
Dzienna porcja 1 kapsułka
Magnez 120 mg 32%*
Witamina D 50 µg (2000 j.m.) 1000%*
Witamina B6 1,4 mg 100%*

*-% referencyjnej wartości spożycia

Magnez + wit. B6 + wit. D3 50
kapsułek

Cena:

Cena:

Cena:
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Biloba EXTRA
Wspomaga pamięć i koncentrację

Właściwości

To suplement diety zawierający 12 starannie dobranych 
składników czynnych, które kompleksowo dbają o prawidło-
wą pracę układu nerwowego.

Wyróżnia się

• Połączeniem ekstraktu 
z miłorzębu japońskiego z  
lecytyną oraz DHA, magnezem, 
witaminami B- kompleks

• Zawartością wysoko 
przyswajalnego chelatu 
magnezu

• Wygodnym dawkowaniem – 
tylko 1 kapsułka dziennie

• Opakowaniempromocyjnym 
w korzystnej  cenie

Wskazania

• dla osób starszych 
z zaburzeniami krążenia 
mózgowego, pamięci 
i koncentracji

• w okresach stresu 
i przepracowania

• w stanach intensywnej pracy 
umysłowej lub nauki

Dzienna porcja (1 
kapsułka)
Ekstrakt z miłorzębu 
japońskiego

100 mg

- w tym ginkoflawo-
noglikozydy

24 mg

Lecytyna 100 mg
Magnez 60 mg (16%*)
Kwas dokozaheksa-
enowy (DHA)

10 mg

Tiamina (witamina 
B1)

1,1 mg (100%*)

Ryboflawina (witami-
na B2)

1,4 mg (100%*)

Niacyna (witamina 
PP)

16 mg (100%*)

Kwas pantotenowy 6 mg (100%*)
Witamina B6 1,4 mg (100%*)
Biotyna 50 μg (100%*)
Kwas foliowy 200 μg (100%*)
Witamina B12 2,5 μg (100%*)*-% referencyjnej wartości spożycia

60
kapsułek

WSPARCIE UKŁADU NERWOWEGO
PO PRZEBYCIU COVID 19

Cena:

WSPARCIE UKŁADU NERWOWEGO
PO PRZEBYCIU COVID 19

UrydynActiv
Odbudowa uszkodzonych nerwów i wspomaganie w procesach regeneracyjnych

Właściwości

produkt uzupełniający codzienną dietę w 
monofosforan urydyny, witaminy z grupy B – 
B1, B6, B12, a także kwas foliowy.

Dzienna porcja 1 kapsułka
Monofosforan urydyny 50 mg
Witamina B12 3 µg 120%*
Witamina B1 2 mg 182%*
Witamina B6 3 mg 214%*
Kwas foliowy 300 µg 150%*

*-% referencyjnej wartości spożycia

30
kapsułek

Wskazania

Suplementacja składnikami produktu jest szczególnie polecana dla osób z: 
 Ŵ bólami kregosłupa
 Ŵ nerwobólami
 Ŵ polineuropatiami.
 Ŵ problemami od strony układu nerwowego po przebyciu COVID 19  

Cena:

50
tabletekCodzienne wsparcie organizmuBiotyna 5 mg EXTRA

Zdrowe włosy i wzmocniona skóra

Wskazania

• osłabione, łamliwe i wypadające włosy
• włosy bez połysku, matowe, zniszczone zabiegami fryzjerskimi
• łamliwe, rozdwajające się paznokcie
• matowa, zszarzała cera, pozbawiona blasku.

Dzienna porcja pół tabletki
Biotyna 2,5 mg 5000%*

* - % referencyjnej wartości spożycia

Właściwości

Biotyna 5 mg EXTRA Activlab Pharma to produkt wzmacniający 
włosy, skórę i  paznokcie. Wysoka zawartość biotyny - 5 mg 
pomaga utrzymać włosy w  dobrej kondycji, wzmacnia je  
i przywraca zdrowy, lśniący wygląd.

30
tabletek

Codzienne wsparcie organizmuBiotyna FORTE 10 mg

Wysoka dawka biotyny

Właściwości

Produkt wzmacniający włosy, skórę i  paznokcie. To największa z  możliwych 
dawek biotyny –  aż 10 mg! Produkt pomaga utrzymać włosy w dobrej kondycji, 
wzmacnia je i przywraca zdrowy, lśniący wygląd.

Wskazania

• osłabione, łamliwe i wypadające włosy
• włosy bez połysku, matowe, zniszczone zabiegami fryzjerskimi
• łamliwe, rozdwajające się paznokcie
• matowa, zszarzała cera, pozbawiona blasku.

Dzienna porcja 1/4 tabletki

Biotyna 2,5 mg (5000%)

* - % referencyjnej wartości spożycia

Cena:

Cena:
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Hair Special PLUS 60
tabletek

Właściwości

Produkt zawiera unikalną kompozycję 17 składników aktywnych, opracowaną dla 
osób, które zmagają się z problemem:
- osłabionych, łamliwych i wypadających włosów,
- włosów bez połysku, matowych, zniszczonych zabiegami fryzjerskimi,
- łamliwych, rozdwajających się paznokci,
- matowej, zszarzałej cery, pozbawionej blasku.
Cysteina i metionina (aminokwasy siarkowe) są niezbędne do prawidłowej synte-
zy keratyny, podstawowego składnika włosów oraz paznokci.
Witamina A i niacyna pomagają zachować zdrową skórę.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania skóry.
Biotyna pomaga zachować zdrowe włosy i skórę.
*Cynk pomaga zachować zdrowe paznokcie, włosy i skórę.

Cena:

Dzienna porcja (2 tabletki)
Witamina A 800 µg (100%**)
Witamina D 6 µg (120%**)
Witamina E 14,4 mg (120%**)
Witamina K 90 µg (120%**)
Witamina C 120 mg (150%**)
Tiamina (Witamina B1) 2,4 mg (218%**)
Ryboflawina (Witamina B2) 2,6 mg (186%**)
Niacyna 30 mg (188%**)

Kwas pantotenowy 7,2 mg (120%**)
Witamina B6 3,2 mg (229%**)
Biotyna 60 µg (120%**)
Kwas foliowy 400 µg (200%**)
Witamina B12 3 µg (120%**)
Żelazo 5 mg (36%**)
Cynk 5 mg (50%**)
L-cysteina 55 mg
L-metionina 55 mg

** % referencyjnej wartości spożycia

Hydromin Off
Usuwanie nadmiaru wody z organizmu

Właściwości

Produkt jest połączeniem aż 6 naturalnych składników roślinnych:
Wyciągi z  ziela nawłoci i  mniszka lekarskiego wspomagają usuwanie 
nadmiaru wody z organizmu oraz wspierają naturalną detoksykację organizmu.
Pokrzywa wspomaga eliminację wody z organizmu i metabolizm tłuszczów.
Wyciąg z  nasion winogron pomaga w  redukcji cellulitu i  wspomaga 
odchudzanie. 
Opuncja figowa wspomaga metabolizm tłuszczów i  kontrolę wagi oraz 
ogranicza apetyt.
Zielona herbata ma właściwości antyoksydacyjne - chroni organizm przed 
szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Wskazania

• Usuwanie nadmiaru wody 
z organizmu

• Redukcja wagi
• Eliminacja toksyn
• Cellulit wodny

Dzienna porcja (1 kapsułka)
Wyciąg z pokrzywy zwyczajnej 150 mg
Wyciąg z zielonej herbaty 100 mg
Wyciąg z opuncji figowej 100 mg
Wyciąg z nasion winogron 80 mg
Wyciąg z mniszka lekarskiego 70 mg
Wyciąg z nawłoci pospolitej 30 mg

30
kapsułek

Cena:

Właściwości

Produkt zawierający aż 10 składników aktywnych, które w naturalny sposób przyczyniają się regulacji ak-
tywności hormonalnej.  Ekstrakty roślinne zawarte w produkcie są źródłem fitoestrogenów - naturalnych 
hormonów roślinnych. Działają one podobnie do estrogenów - żeńskich hormonów płciowych: pobudzają 
wzrost piersi, ujędrniają biust, opóźniają procesy starzenia, poprawiają elastyczność skóry, nie powodują tycia, 
są bezpieczne.
Efekt stosowania produktu jest widoczny już po 3 tygodniach stosowania.

Bustella
Powiększenie i ujędrnienie biustu

60
kapsułek

Dzienna porcja 1 kapsułka
Ekstrakt z owoców żurawiny
(Vaccinium macrocarpon) 350 mg
Ekstrakt z szyszek chmielu 100 mg
Ekstrakt z kwiatów koniczyny 100 mg
Ekstrakt z owoców kopru 100 mg
Ekstrakt z nasion kozieradki 100 mg
Ekstrakt z korzenia kudzu 100 mg
Ekstrakt z owoców palmy sabałowej 100 mg
Ekstrakt z nasion soi 100 mg
Sterole roślinne 100 mg
Kwas pantotenowy (B5) 6 mg 100%*
Witamina B6 1,4 mg 100%*
       w tym proantocyjanidyny (PAC) 35 mg

Ekstrakt z korzenia pietruszki 
zwyczajnej (Petroselinum crispum)

100 mg

Cena:

KalmStres 60
tabletek

Właściwości

To produkt, który zawiera naturalne składniki ziołowe: 
sproszkowane szyszki chmielu (Humulus lupulus) 
- działają łagodząco na układ nerwowy, 
- stosowane w przypadku pobudzenia ośrodkowego układu nerwowe-
go i trudności z zasypianiem. 
ekstrakt z korzenia kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis) 
- pomaga w utrzymaniu naturalnego snu, 
- pomaga w utrzymaniu prawidłowej jakości snu, 
- pomaga radzić sobie ze stresem związanym z intensywnym trybem 
życia, 
-wspiera dobre samopoczucie psychiczne 
- w przypadku napięcia i stresu, - pomaga w odprężeniu psychicznym 
i fizycznym,
- pomaga w zasypianiu. 
korzeń goryczki żółtej (Gentiana lutea)
- tradycyjnie stosowana w stanach zmęczenia psychicznego i fizyczne-
go, - wspomaga możliwości fizyczne i psychiczne.
Produkt jest bezpieczny do stosowania, nie uzależnia.

1 tabletka 2 tabletki 4 tabletki
Sproszkowane 
szyszki chmielu

45 mg 90 mg 180 mg

Ekstrakt z kozłka 
lekarskiego

33,75 mg 67,5 mg 135 mg

Ekstrakt z goryczki 
żółtej

22,5 mg 45 mg 90 mg

Wskazania

  Produkt polecany jest u osób 
dorosłych oraz młodzieży 
powyżej 12 roku życia w 
przypadkach:

• uczucia łagodnego napięcia 
nerwowego,

• problemach ze snem

Cena:
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Psychobiotyk

Właściwości

Psychobiotyk Activlab Pharma to unikalna 
kompozycja 6 szczepów bakterii probiotycznych 
– tzw.psychobiotyków. 
Bakterie zawarte w  produkcie mogą mieć korzystny wpływ u  osób 
zmagających się ze zmęczeniem, zespołem jelita drażliwego, z depresją.

Dzienna porcja 1 kapsułka
Fruktooligosacharydy (FOS) 400 mg
Bifidobacterium infantis BI02   1 x 109 CFU
Bifidobacterium longum BL-G301   1 x 109 CFU
Lactobacillus acidophilus LA02 1 x 109 CFU
Lactobacillus helveticus LH060   1 x 109 CFU
Lactobacillus reuteri LRE02   1 x 109 CFU
Lactobacillus rhamnosus GG 1 x 109 CFU

Zmęczenie, zespół jelita drażliwego, depresja

20
kapsułek

Cena:

Venaxin FORTE

VesselActiv FORTE

30
tabletek

60
kapsułek  

dojelitowych

Właściwości

Produkt zawiera wyciąg z nasion kasztanowca (Aesculus hippocastanum), który 
jest źródłem escyny oraz rutozyd.
* Wyciąg z kasztanowca zwyczajnego pomaga w utrzymaniu zdrowego krąże-
nia żylnego w nogach oraz zmniejsza uczucie ciężkich nóg.
 
Wyciąg z kasztanowca i rutozyd są szczególnie polecane u osób z:
• problemem opuchniętych łydek
• problemem skurczów w łydkach 
• uczuciem ciężkości w nogach.

Właściwości

Produkt zawiera ekstrakt ze sfermentowanych nasion soi zawierający 
enzym nattokinazę o aktywności 20 000 jednostek degradacji fibry-
ny/g.
Nattokinaza działając fibrynolitycznie (p/zakrzepowo), przyczynia się do pra-
widłowego przepływu krwi w naczyniach tętniczych i żylnych, wspomagając 
prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego i zdrowe krążenie.

Nattokinaza jest stosowana w: 
· chorobach sercowo-naczyniowych, 
· chorobach serca, 
· nadciśnieniu, 
· udarze, 
· bólu w klatce piersiowej (dławicy), 
· zakrzepicy żył głębokich (DVT), 
· miażdżycy tętnic, 
· hemoroidach, 
· żylakach, 
· słabym krążeniu w tętnicach obwodowych - choroba PAD (ang. PAD – peri-
pheral artery disease).

Cena:

Cena:

Dzienna porcja (3 tabletki)
Wyciąg z nasion kasztanowca 300 mg
     w tym esycyna 66 mg
Rutozyd 180 mg

Dzienna porcja (1 kapsułka)
Ekstrakt ze sfermentowanych 
nasion soi

100 mg

     w tym nattokinaza 2000 FU*

*FU - jednostka degradacji fibryny

60 kapsułek 
dojelitowych

VesselActiv FORTE
Produkt zawiera ekstrakt ze sfermentowanych nasion soi zawierający 
enzym nattokinazę o aktywności 20 000 jednostek degradacji fibryny/g.
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1 x 2 ml

20 mg/2 ml Cena:

NOWOŚĆ

SYNOZ
1% Sól sodowa kwasu hialuronowego  do stosowania dostawowego

WYRÓB MEDYCZNY

Właściwości

SYNOZ to iniekcje z kwasem hialuronowym, przeznaczone do wiskosuplementacji do-
stawowej. SYNOZ to sterylny, izotoniczny, wiskoelastyczny roztwór do stosowania we-
wnątrzstawowego w formie gotowej do użycia ampułkostrzykawki. Końcowa steryliza-
cja parowa zapewnia 100% sterylność.

— 1% Sól sodowa kwasu hialuronowego do stosowania dostawowego
— gotowa do użycia ampułkostrzykawka o pojemności 2 ml
— zawiera hipoalergiczny kwas hialuronowy – otrzymywany na drodze  fermentacji bakteryjnej z 
bakterii i Streptococcus equi
— zawiera kwas hialuronowy o średniej masie cząsteczkowej -  1,6 miliona daltonów

Stosowanie

— W zależności od wielkości stawu można podać dostawowo maksy-
malnie 2 ml produktu.
— W przypadku stawu kolanowego zaleca się od 3 do 5 iniekcji z za-
chowaniem tygodniowych odstępów.
— W przypadku stawu biodrowego, skokowo-goleniowego i bar-
kowego zaleca się  od 3 do 5 iniekcji z zachowaniem tygodniowych 
odstępów.
— Leczenie można prowadzić na kilku stawach jednocześnie.
— Cykle leczenia można powtarzać.

Fluicondrial M
Kwas hialuronowy do podania dostawowego

Właściwości

Suplementacja kwasem hialuronowym powoduje wzrost lepkości i  elastyczności płynu stawowego oraz zwiększenie śliskości 
chrząstki stawowej. Hialuronian ma także właściwości modyfikujące objawy choroby zwyrodnieniowej.
FLUICONDRIAL M jest sterylnym, biodegradowalnym, izotonicznym, wstrzykiwanym żelem, do stosowania dostawowego.
FLUICONDRIAL M składa się z kwasu hialuronowego o średniej masie cząsteczkowej, otrzymanego z bakterii Streptococcus equi, 
o stężeniu 20 mg/ml w buforze fizjologicznym.
FLUICONDRIAL M charakteryzuje się właściwościami lepkosprężystymi, co pozwala na normalizację lepkości płynu maziowego 
obecnego w jamie stawowej. Każde opakowanie zawiera jedną strzykawkę FLUICONDRIAL M oraz ulotkę produktu.
TYLKO DO UŻYCIA MEDYCZNEGO

Fluicondrial M 80 mg
1 zabieg
80 mg kwasu hialuronowego
w ampułce 4 ml

Fluicondrial M 40 mg
4-5 zabiegów w odstępach nie 
mniejszych niż tydzień
40 mg kwasu hialuronowego
w ampułce 2 ml

40 mg / 2 ml

80 mg / 4 ml

Kwas hialuronowy do podania dostawowego

Terapia 
schorzeń 
stawów

Wskazania do stosowania

·    Choroba Zwyrodnieniowa Stawów
·    bóle stawów
·    urazy i stłuczenia
·    przeciążenia stawów

Fluicondrial M 60 mg
3 zabiegi w odstępach nie 
mniejszych niż tydzień
60 mg kwasu hialuronowego
w ampułce 3 ml

60 mg / 3 ml

WYRÓB MEDYCZNY

Cena: Cena: Cena:

Fluicondrial 40 mg Fluicondrial 60 mg Fluicondrial 80 mg

Linia Ortopedyczna
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NOWOŚĆ

Sinodrial
Nowa generacja iniekcji dostawowych

Właściwości

Wieloskładnikowe iniekcje do stosowania dostawowego 
Hybrydowy kwas hialuronowy: M-HA + H-HA (masa cząsteczkowa 3 mln DA)
+ aminokwasy (L-prolina, L-hydroksyprolina, Glicyna, L-lizyna HCL)
M-HA (o średniej masie cząsteczkowej): pobudza synowiocyty do syntezy białek obecnych w mazi 
stawowej i usuwania obecnych w niej zanieczyszczeń
H-HA (o wysokiej masie cząsteczkowej): stymuluje proliferację chondrocytów.

-     SINODRIAL zawiera kwas hialuronowy o stężeniu 2,5% (50 mg w 2ml)
-     SINODRIAL zawiera dodatek aminokwasów: (L-prolina, L-hydroksyprolina, Glicyna, L-lizyna HCL)
-   SINODRIAL zawiera kwas hialuronowy hipoalergiczny – otrzymywany na drodze fermentacji 
bakteryjnej z bakterii Streptococcus equi, (brak obecności białek zwierzęcych)
-    SINODRIAL wykazuje właściwości lepko sprężyste, co pozwala na normalizacje lepkości płynu 
maziowego obecnego w jamie stawowej oraz dzięki obecności aminokwasów zwiększa produkcję 
kolagenu typu II

1 fiolka co 15 dni przez  
2 miesiące (4 ampułki)
Dawka przypominająca po  
6 miesiącach (1 ampułka)
2 ampułkostrzykawki 
zawierające 2 ml żelu.

2 x 2 ml

WYRÓB MEDYCZNY

50 mg/2 ml

Cena:
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StructuActiv 500
Wysoka dawka siarczanu chondroityny

Właściwości

Produkt zawierający wysoką daw-
kę siarczanu chondroityny – 500 mg  

dla ochrony stawów.

Wskazania

• W łagodzeniu objawów choroby zwyrodnieniowej 
stawów

• W stanach zapalnych kości i stawów
• Wspomagająco w regeneracji chrząstki stawowej
• W przypadku bólu stawów

Dzienna porcja (2 kapsułki):
Sodu chondroityny siarczan 1000 mg

60
kapsułek

Cena:

Lekkie nogi
Właściwości

Produkt zawiera wysokiej klasy standaryzowany 
ekstrakt z ruszczyka, hesperydynę  i witaminę 
C.
Ekstrakt z ruszczyka:
- pomaga zmniejszyć obrzęk nóg,
- wspiera krążenie żylne,
- zmniejsza uczucie zmęczenia i ciężkich nóg.
Witamina C:
- pomaga w prawidłowej produkcji 
kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania naczyń krwionośnych.

Wskazania

• Przewlekła niewydolność krążenia żylnego 
kończyn dolnych (żylaki):

• uczucie ciężkości nóg
• opuchnięte kostki
• ból nóg
• nocne kurcze
• Leczenie objawowe w przypadku nasilenia 

dolegliwości związanych   
z żylakami odbytu

CycloVenox 3 EXTRA

Dzienna porcja 1 kapsułka
Wyciąg z ruszczyka kolczastego 
(Ruscus aculeatus)

150 mg

Hesperydyna 150 mg
Witamina C (kwas L-askorbinowy) 150 mg

30
kapsułek

60
kapsułek

Cena: Cena:

30 kapsułek 60 kapsułek
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CycloGel

Właściwości

Żel do nóg z kasztanowcem w swoim składzie zawiera ekstrakty z kasztanowca, babki lancetowatej 
i arniki. Ze względu na wyjątkowe składniki zawarte w preparacie, żel wykazuje wzbogacone 
właściwości łagodzące, chłodzące i kojące.

Polecany jest w szczególności do stosowania w celu pielęgnacji skóry np.: przy skłonności do 
tworzenia się “pajączków” czyli rozszerzonych naczynek.
Żel o działaniu relaksującym przeznaczony do masażu.

Sposób użycia

Stosować zewnętrznie kilka razy dziennie lub w zależności od potrzeb, wmasowując żel w skórę aż 
do wchłonięcia.

200 ml

Cena:

NeuroLip Extra 600
Do postępowania dietetycznego u diabetyków i osób z tendencją do cukrzycy

Właściwości

Produkt zawierający kwas alfa-liponowy (kwas tioktynowy - Acidum thiocticum) 
w wysokiej dawce: aż 600 mg w jednej kapsułce!

Wskazania

• dolegliwości związane z polineuropatią cukrzycową:
 Ŵ zaburzenia czucia w obrębie kończyn 
 Ŵ uczucie pieczenia, swędzenia, mrowienia
 Ŵ ból w obrębie kończyn

•  u osób z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów
• u diabetyków i osób z tendencją do cukrzycy

Dzienna porcja (1 kapsułka):
Kwas alfa-liponowy (kwas tiokty-
nowy - Acidum thiocticum) - ALA

600 mg

30
kapsułek

Cena:

Osteoperos 1000

Wapń dla zdrowych kości
Właściwości

Wysoka zawartość węglanu wapnia, który jest źródłem wapnia zjonizowanego. 
Wapń jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania orga-
nizmu. Bierze udział w  tworzeniu i  mineralizacji tkanki kostnej i  jest potrzebny do 
utrzymania zdrowych, mocnych kości i  zębów. Przyczynia się również do prawi-
dłowego krzepnięcia krwi oraz warunkuje prawidłowe przewodnictwo nerwowe  
i kurczliwość mięśni poprzecznie prążkowanych. Utrzymuje równowagę elektrolitową orga-
nizmu, wpływa również na sprawność pracy mięśnia sercowego. 

100
kapsułek

Wskazania

• dla kobiet w okresie około- i postmenopauzalnym
• dla wszystkich osób w podeszłym wieku
• w okresach intensywnego wzrostu u dzieci 

i młodzieży
• w przebiegu ciąży i podczas laktacji
• w stanach po długotrwałym unieruchomieniu   

i w okresach rekonwalescencji po złamaniach kości
• wspomagająco w leczeniu przeziębień i chorób 

alergicznych
• dla wzmocnienia zębów.

*-% referencyjnej wartości spożycia

Dzienna porcja (1 kapsułka):
Węglan wapnia  1000 mg

w tym wapń 400 mg 50%*

Osteoperos D3
Zdrowe i mocne kości, profilaktyka osteoporozy

Właściwości

Osteoperos D3 2000 IU Activlab Pharma to produkt z wysoką zawartością węglanu wapnia, który jest 
źródłem wapnia zjonizowanego. Dodatkowo produkt został wzbogacony o wit. D3 – 2 000 j.m., 
która pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia z przewodu pokarmowego. Wysoka zawartość 
węglanu wapnia, który jest źródłem wapnia zjonizowanego. 
Wapń jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania orga-
nizmu. Bierze udział w  tworzeniu i  mineralizacji tkanki kostnej i  jest potrzebny do 
utrzymania zdrowych, mocnych kości i  zębów. Przyczynia się również do prawi-
dłowego krzepnięcia krwi oraz warunkuje prawidłowe przewodnictwo nerwowe  
i kurczliwość mięśni poprzecznie prążkowanych. Utrzymuje równowagę elektrolitową organizmu, 
wpływa również na sprawność pracy mięśnia sercowego. 

*-% referencyjnej wartości spożycia

Dzienna porcja (1 kapsułka):
Węglan wapnia  1000 mg
w tym wapń 400 mg 50%*
Witamina D 50 µg (2000 j.m.) 100%*

Wskazania

• dla kobiet w okresie około- i postmenopauzalnym
• dla wszystkich osób w podeszłym wieku
• w okresach intensywnego wzrostu u dzieci 

i młodzieży
• w przebiegu ciąży i podczas laktacji
• w stanach po długotrwałym unieruchomieniu   

i w okresach rekonwalescencji po złamaniach kości
• wspomagająco w leczeniu przeziębień i chorób 

alergicznych
• dla wzmocnienia zębów.

100
kapsułek

Cena:

Cena:
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NOWOŚĆ

OrtoTendon

NOWOŚĆ

30
kapsułek

Właściwości

Pomaga w prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych
Działa wspomagająco po:
• rekonstrukcji ścięgien, więzadeł i zabiegach chirurgicznych.
• urazach i naciągnięciach ścięgien.

Siarczan chondroityny jest jednym z podstawowych składników budowy kości i chrząstki. 
Nadaje chrząstce właściwości mechaniczne i elastyczne.
* Mangan pomaga w prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych.
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania chrząstki.
Produkt polecany jest dla osób, które potrzebują:
• przywrócenia prawidłowego metabolizmu w ścięgnach i więzadłach, 
• przyśpieszenia odbudowy ścięgien, 
• zmniejszenia dyskomfortu w ścięgnach, 
• poprawy funkcjonalności ścięgien przez skrócenie czasu rekonwalescencji.
Suplementacja składnikami produktu jest szczególnie wskazana u osób po rekonstrukcji 
ścięgien, więzadeł i zabiegach chirurgicznych.

Cena:
Dzienna porcja 1 kapsułka 2 kapsułki
Mukopolisacharydy:
     - siarczan chondroityny 200 mg 400 mg
     - kwas hialuronowy 25 mg 50 mg
Hydrolizowany kolagen typu I 40 mg 80 mg
Witamina C 30 mg (37,5%**) 60 mg (75%**)

Mangan 0,3 mg (15%**) 0,6 mg (30%**)

Nastawan ORTO 30
kapsułek

Właściwości

Produkt zawiera 300 mg niezmydlających się frakcji oleju z awokado i oleju 
sojowego, które mogą wspomagać prawidłowe funkcje stawów i mogą utrzy-
mywać staw w dobrej kondycji.

Produkt został wzbogacony o składniki, które działają wspomagająco na stawy:
- Witamina C - wspiera produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowe-
go funkcjonowania chrząstki 
- Imbir lekarski, kadzidłowiec indyjski, kurkuma, dzika róża - wspoma-
gają utrzymanie prawidłowego stanu stawów
- Dzika róża - zwiększa ruchomość stawów.

Cena:

Dzienna porcja (1 kapsułka)
Olej z owoców awokado 
(Persea americana)

200 mg

Olej z nasion soi 
(Glycine max)

100 mg

Witamina C 80 mg (100%*)
Wyciąg z imbiru lekarskiego 
(Zingiber officinale)

25 mg

Wyciąg z kadzidłowca indyjskiego 
(Boswellia serrata)

25 mg

Wyciąg z kurkumy 
(Curcuma longa)

25 mg

Wyciąg z dzikiej róży 
(Rosa canina)

25 mg

** % referencyjnej wartości spożycia

** % referencyjnej wartości spożycia

FlexActiv EXTRA

Właściwości

Produkt o wysokiej zawartości kolagenu typu II, w postaci proszku o pysznym porzeczkowo-żurawinowym smaku.

Wskazania

• dla osób cierpiących na bóle stawów
• dla osób starszych
• dla osób z degeneracją tkanki chrzęstnej
• dla osób z nadwagą i otyłością
• dla osób aktywnych
• dla sportowców trenujących wyczynowo oraz dla wszystkich 

uprawiających sport rekreacyjnie.

Wysoka dawka kolagenu dla ochrony stawów

Dzienna porcja - 1 saszetka 11 g
Hydrolizat kolagenowy 10 g
Witamina C 100 mg 125%*

*-% referencyjnej wartości spożycia

30
saszetek

FlexActiv kapsułki
Kości i chrząstki

Właściwości

FlexActiv EXTRA Activlab Pharma zawiera aż 4 składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i regeneracji stawów. 
Glukozamina i chondroityna są substratami w biosyntezie makrocząsteczek budujących chrząstkę stawową. Siarczan chondroityny nadaje 
chrząstce właściwości mechaniczne i elastyczne. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania kości i chrząstki. 
Peptydy i aminokwasy zawarte w hydrolizacie kolagenu współuczestniczą w tworzeniu kolagenu. Białko kolagenowe pomaga w utrzymaniu 
zdrowych kości.

Wskazania

• dla osób cierpiących na bóle stawów
• dla osób starszych
• dla osób z degeneracją tkanki chrzęstnej
• dla osób z nadwagą i otyłością
• dla osób aktywnych
• dla sportowców trenujących wyczynowo oraz dla wszystkich upra-

wiających sport rekreacyjnie.

Dzienna porcja 2 kapsułki
Siarczan glukozaminy 500 mg
Siarczan chondroityny 500 mg
Hydrolizat kolagenowy 100 mg
Witamina C 100 mg (125%*)
Białko 306 mg

*-% referencyjnej wartości spożycia

60
kapsułek

Cena:

Cena:
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Kwas hialuronowy Strzykawka 1ml/ 20mg
WYRÓB MEDYCZNY

—	 Ceryfikowany	produkt	CE
—	 Wysokiej	jakości	stopień	oczyszczania	i	biokompatybilności	produktów
—	 Połączenie	lepkości	monofazowej	i	elastyczności	dwufazowej,	co	daje	rewelacyjne	efekty
—	 Stężenie		20	mg	HA
—	 Łatwa	iniekcja

 WYPEŁNIACZE PROFILLER TO:

Rozciągliwość
żel	wykazuje	zdolność	do	

zmiany	kształtu,	rozciągania	
się	i	powrotu	do	pierwotnego	

kształtu.

Sprężystość
żel	wykazuje	odporność	na	uciski	

z	zewnątrz.

Integracja
żel	wykazuje	integrację	ze	skórą,	

naturalne	efekty.

Wypełniacze	Profiller	na	bazie	kwasu	hialuronowego	wykorzystywane	są	w	celu	przywrócenia	skórze	sprężystości,	jędrności,	nawilżenia	
czy	wyraźnej	korekcji	zmarszczek	mimicznych,	cieni	pod	oczami	jak	i	nadaniu	atrakcyjnego	kształtu	ustom.

PROFILLER EASY VISAGE LIPS

WSKAZANIA Korekcja	zmarszczek	
w	okolicach:	„kurzych	łapek”,
cieni	pod	oczami,	
lwiej	zmarszczki

Wypełnienie	zmarszczek
tunelowych,	podbródka	
oraz	kości	policzkowych
zwiększenie	objętości

Powiększenie,	
modelowanie	
oraz	nawilżanie	ust

POJEMNOŚĆ 1	strzykawka	1	ml 1	strzykawka	1	ml 1	strzykawka	1	ml

STĘŻENIE	HA 20	mg/ml 20	mg/ml 20	mg/ml

SIECIOWANIE BDDE BDDE BDDE

STOPIEŃ	USIECIOWANIA ***** ***** *****

IGŁA 2	/	30	G 2	/	27	G 2	/	27	G

To	preparat,	który	zawiera	dawkę	20mg/ml	hialuronianu	sodu	przeznaczonego	
do	 modelowania	 oraz	 korygowania	 obszaru	 ust.	 Profiller	 Lips	 idealnie	
rozprowadza	 się	 w	 skórze	 wypełniając	 objętość	 warg	 oraz	 rewitalizując	
czerwień	wargową.	Wygładza	drobne	zmarszczki	wokół	ust.

WSKAZANIA:
—	 Powiększenie,	modelowanie	oraz	nawilżanie	ust
—	 Wygładzenie	zmarszczek	w	okolicy	ust

To	preparat,	który	zawiera	dawkę	20mg/ml	hialuronianu	sodu	przeznaczonego	
do	 wypełnienia	 powierzchownych	 i	 drobnych	 zmarszczek	 w	 okolicy	 twarzy.	
Profiller	Easy	ma	 idealne	zastosowanie	w	wypełnieniu	 „kurzych	 łapek”	wokół	
oczu	oraz	pionowych	zmarszczek	gładzizny	czoła.

WSKAZANIA:
—	 Korekcja	łagodnych	i	powierzchownych	
zmarszczek	w	okolicach:	„kurzych	łapek”,	cieni	pod	
oczami,	lwiej	zmarszczki
—	 Uniesienie	kącików	ust

To	preparat,	który	zawiera	dawkę	20mg/ml	hialuronianu	sodu	przeznaczonego	
do	 wolumetrii	 środkowych	 obszarów	 twarzy	 oraz	 wypełnieniu	 średnich	 i	
głębokich	zmarszczek.

WSKAZANIA:
—	 Wypełnienie	zmarszczek	tunelowych,	podbródka	
oraz	kości	policzkowych
—	 Zwiększenie	objętości

Linia Medycyny Estetycznej 



1saszetka
dziennie

10
saszetek
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Linia Żywienie 
Medyczne

Recomed Na odleżyny i rany

Właściwości

To specjalistyczny produkt, zawierający w swoim składzie: L-argininę, hy-
drolizat kolagenu, a także witaminy A i C oraz chelat cynku. Wspiera proces 
gojenia ran, odleżyn i oparzeń.

Wskazania:

Dla pacjentów:
•    z odleżynami i trudno gojącymi się 
ranami        
•    z owrzodzeniami lub oparzeniami
•    z problemem stopy cukrzycowej i owrzo-
dzeniami podudzi
•    w trakcie radioterapii,
•    w okresach pooperacyjnych
•    w trakcie rekonwalescencji,
•    po udarach w fazie przewlekłej

Cena:

Wartość odżywcza 1 porcja (13 g) 100 g
Wartość energetyczna 246,5 kJ / 58 kcal 1895,5 kJ / 446 kcal
Tłuszcz 0 g 0 g
w tym kwasy tłuszczo-
we nasycone                       

0 g 0 g

Węglowodany 0 g   0 g
w tym cukry 0 g 0 g
Białko 14,5 g 111,5 g
Sól 0 g 0 g
Witamina A 120 μg 923 μg
Witamina C 100 mg 769 mg
Cynk 12 mg 92 mg
L-arginina 5000 mg 38462 mg
Hydrolizat kolagenu 5000 mg 38462 mg

Jak stosować?
Zawartość saszetki rozpuścić  w 250 
ml wody o temperaturze pokojowej, 
mieszać aż do całkowitego rozpusz-
czenia proszku. Stosować raz dziennie, 
po posiłku. Spożyć bezpośrednio po 
przygotowaniu.

Na odleżyny i ranyElektrolity Koktajl odżywczyKrem warzywny na ciepłoDla diabetyków



6
saszetek
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Aminokwasy egzogenne:
L-Leucyna 1950 mg (100%*)
L-Izoleucyna 1000 mg (100%*)
L-Walina 1300 mg (100%*)
L-Lizyna 1500 mg (100%*)
L-Tryptofan 200 mg (100%*)
L-Metionina + L-Cysteina 750 mg (100%*)
L-Fenyloalanina + L-Tyrozyna 1250 mg (100%*)
L-Treonina 750 mg (100%*)

Składniki mineralne:
Potas 600 mg (30%*) 
Chlorki 240 mg (30%*) 
Wapń 240 mg (30%*) 
Fosfor 210 mg (30%*)
Magnez 112 mg (30%*) 
Żelazo 4,2 mg (30%*)
Cynk 3 mg (30%*)
Miedź 0,3 mg (30%*)
Mangan 0,6 mg (30%*)
Selen 16,5 μg (30%*)
Chrom 12 μg (30%*)
Molibden 15 μg (30%*)
Jod 45 μg (30%*)

Witaminy:
Witamina A 240 μg (30%*) 
Witamina D 1,5 μg (30%*) 
Witamina E 3,6 mg (30%*) 
Witamina K 22,5 μg (30%*)
Witamina C 24 mg (30%*) 
Tiamina (B1) 0,3 mg (30%*)
Ryboflawina (B2) 0,4 mg (30%*)
Niacyna (B3) 4,8 mg (30%*)
Kwas pantotenowy 1,8 mg (30%*)
Witamina B6 0,4 mg (30%*)
Biotyna (B7) 15 μg (30%*)
Kwas foliowy (B9) 60 μg (30%*)
Witamina B12 0,75 μg (30%*)

Wartość odżywcza 1 saszetka 65 g
Wartość energetyczna 1060 kJ/250 kcal (12,5%*)
Tłuszcz 6 g (8,6%*)
w tym kwasy tłuszczowe nasycone                       1 g (5%*)
Węglowodany 32 g (12,3%*)
w tym cukry 0 g (0%*)
Błonnik 5 g 
Białko 15 g (30%*)
Sól 0,5 g (8,3%*)

*-% referencyjnej wartości spożycia

KOMPLETNE ŹRÓDŁO POŻYWIENIA

Koktajl owocowy

Smaki:
neutralny, waniliowy, truskawkowy, czekoladowy, brzoskwiniowy, 
ananasowy, latte, orzech

252
w porcji

kcal5 g 
w porcji

niezbędnych
nienasyconych
kwasów 
tłuszczowych

27 
komplet

witamin
i składników
mineralnych

8,7 g 
w porcji

aminokwasów
egzogennych 
(wg WHO)

15 g 
w porcji

białka
na bazie białka
serwatkowego

Preparat na bazie
białka serwatkowego

Właściwości

To specjalistyczna żywność medyczna, kompletna pod wzglę-
dem odżywczym o składzie uwzględniającym zapotrzebowanie 
organizmu do odżywiania osób w okresie rekonwalescencji po 
chorobie, operacji, niedożywionych, wyniszczonych.

Cena: Cena:

Cena: Cena:

Cena: Cena:

Cena: Cena:

smak neutralny smak truskawkowy

smak brzoskwiniowy smak latte

smak waniliowy smak czekoladowy

smak ananasowy smak orzech

4
saszetki

Składniki mineralne:
Sód 700 mg
Potas 400 mg 
Chlorki 600 mg 
Wapń 160 mg 
Fosfor 140 mg 
Magnez 75 mg 
Żelazo 2,8 mg

Cynk 2 mg 
Miedź 240 μg
Mangan 0,4 mg 
Selen 11 μg
Chrom 8 μg
Molibden 14 μg
Jod 30 μg 

Witaminy:
Witamina A 240 μg 
Witamina D 2 μg 
Witamina E 3,6 mg 
Witamina K 22,5 μg 
Witamina C 24 mg 
Tiamina (B1) 0,33 mg 

Ryboflawina (B2) 0,42 mg 
Niacyna (B3) 4,8 mg
Kwas pantotenowy 1,8 mg 
Witamina B6 0,42 mg 
Biotyna (B7) 15 μg
Kwas foliowy (B9) 60 μg 
Witamina B12 0,75 μg 

Wartość odżywcza 1 saszetka 65 g
Wartość energetyczna 1686 kJ/400 kcal 
Tłuszcz 10 g1,2; 12 g3

w tym kwasy tłuszczo-
we nasycone                       

8g1,2; 7 g3

Węglowodany 54 g1,2; 47 g3

w tym cukry 12 g1; 10 g2; 21 g3

Błonnik 3 g1; 3,4 g2; 9 g3

Białko 22 g
Sól 1,75 g

L-glutamina 4,6 g1; 4,8 g2; 4,7 g3

L-arginina 1,7 g
1 krem dyniowy, 2 krem koperkowy, 
3 krem pomidorowo-paprykowy

Smaki:
dyniowy, koperkowy, pomidorowo - paprykowy

WYSOKOBIAŁKOWA I WYSOKOKALORYCZNA DIETA ODŻYWCZA

Protein

Krem warzywny na ciepło

400
w porcji

kcal1,7 g 
w porcji

L-argininy27
w porcji

witamin
i składników
mineralnych

22 g 
w porcji

białka
na bazie białka
drobiowego

L-glutaminy4,8 g 
w porcji

Preparat na bazie
białka drobiowego

Wskazania

Do postępowania dietetycznego w rekonwalescencji spowodowanej: 
– niedożywieniem 
– osłabieniem 

– wyniszczeniem organizmu związanymi z: 
• hospitalizacją 
• stanami okołooperacyjnymi 
• chorobami onkologicznymi 
• lub u pacjentów w podeszłym wieku*

Cena: Cena: Cena:

smak dyniowy smak koperkowy
smak pomidorowo-
paprykowy
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Składniki mineralne:
Sód 180 mg 
Potas 480 mg 
Chlorek 200 mg 
Wapń 200 mg 
Fosfor 175 mg 
Magnez 45 mg
Żelazo 5,3 mg
Cynk 3,8 mg
Miedź 380 μg 
Mangan 0,8 mg
Selen 21 μg
Chrom 15 μg
Molbiden 19 μg
Jod 56,3 μg

Witaminy:
Witamina A 300 μg 
Witamina D 6,3 μg 
Witamina E 4,5 mg 
Witamina K 28 μg 
Witamina C 30 mg 
Tiamina (B1) 0,43 mg 
Ryboflawina (B2) 0,53 mg 
Niacyna (B3) 6 mg
Witamina B6 0,53 mg 
Kwas foliowy 75 μg
Witamina B12 1 μg
Biotyna 19 mg 
Kwas pantotenowy 2,3 mg 
Cholina 100 mg

Wartość odżywcza 1 saszetka 63 g
Wartość energetyczna 1255 kJ/300 kcal
Tłuszcz 18 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone                       8,8 g 
Węglowodany 15 g
w tym cukry 2,8 g 
Błonnik 3,8 g 
Białko 19 g 
Sól 0,45 g

*-% referencyjnej wartości spożycia

Właściwości

Recomed dla DIABETYKÓW to środek spożywczy kompletny pod względem 
odżywczym na bazie białka serwatkowego do postępowania dietetycznego 
w niedożywieniu związanym z chorobą  u pacjentów z cukrzycą i pacjentów 
z hiperglikemią. 

RECOMED DLA DIABETYKÓW zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze: białko, węglowodany, tłuszcz, błonnik pokarmowy 
oraz komplet witamin i składników mineralnych. 
Skoncentrowana forma produktu ułatwia podawanie i nie obciąża dodatkowo organizmu chorego. Białko obecne w produkcie to 
najwyższej jakości koncentrat białka serwatkowego (WPC) o wartości biologicznej  BV 104.

6
saszetek

Cena:

ZE SMAKIEM

10
saszetek

Właściwości

Izotonik dla pacjentów onkologicznych  w trakcie chemioterapii, którzy wy-
magają nawodnienia  i uzupełnienia niedoborów pierwiastków. Polecany w 
sytuacjach  zwiększonego zapotrzebowania  na składniki produktu
dla osób w okresach przed, w trakcie i po radio- i chemioterapii, którzy wy-
magają nawodnienia.

Glukoza 20 g 
Sód 480 mg (20%*)
Potas 400 mg (20%*)
Chlorek 160 mg (20%*)
Wapń 160 mg (20%*)
Fosfor 140 mg (20%*)
Magnez 75 mg (20%*)

Witamina C 16 mg (20%*)
Tiamina 0,22 mg (20%*)
Ryboflawina 0,28 mg (20%*)
Niacyna 3,2 mg (20%*)
Witamina B6 0,28 mg (20%*)
Kwas foliowy 40 μg (20%*)
Witamina B12 0,5 μg (20%*)
Biotyna 10 μg (20%*)
Kwas pantotenowy 1,2 mg (20%*)

Cena:
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150 ml

Radioskin to krem o unikalnej  kompozycji korzystnej dla skóry podrażnionej i suchej, także po zabiegach radioterapii i 
chemioterapii. 

Radioskin pozwala uzyskać zmniejszenie podrażnienia skóry dzięki doskonałej wchłanialności i właściwościom odżywczym. 
Wspomaga proces regeneracji poprzez intensywne natłuszczenie i nawilżenie skóry.

Korzystne działanie produktu Radioskin zapewniają takie składniki jak:
Pantenol działa nawilżająco, łagodzi podrażnienia, regeneruje, nadaje skórze miękkość i elastyczność
Alantoina działa łagodząco, nawilżająco, kojąco oraz przyspiesza regenerację skóry nadając jej elastyczny oraz aksamitny wygląd
Kwas hialuronowy jest naturalnym składnikiem skóry, odpowiedzialnym za jej odpowiednie nawilżenie
Olej migdałowy regeneruje, doskonale nawilża i zmiękcza naskórek.
Oliwa z oliwek przyspiesza regenerację oraz zapewnia uczucie nawilżenia skóry
Ekstrakt z lukrecji koi oraz łagodzi podrażnienia
Ekstrakt z algi brunatnicy przyspiesza regenerację naskórka oraz posiada właściwości odżywcze
Ekstrakt z nagietka łagodzi podrażnienia zmniejszając rumień i zaczerwienienia
Ekstrakt z trzciny Karka wykazuje właściwości ujędrniające, zmiękczające i wygładzające

Recobios 

Właściwości

RECOBIOS SYNBIOTYK zawiera 4 wyselekcjonowane szczepy bakterii, które 
wzbogacają mikroflorę jelitową.
Kapsułka dojelitowa zapewnia ochronę zawartym  w preparacie szczepom 
bakterii przed działaniem soku żołądkowego, dzięki czemu docierają one do 
jelit, czyli miejsca ich docelowego działania.

Wskazania

• w trakcie radioterapii onkologicznej i chemioterapii,
• w zespole jelita drażliwego,
• w trakcie eradykacji bakterii Helicobacter pylori,
• w trakcie antybiotykoterapii.

Dzienna porcja 1 kapsułka
Lactobacillus rhamnosus GG 10 x 109 CFU
Lactobacillus plantarum 10 x 109 CFU
Lactobacillus reuteri    2 x 108 CFU
Bifidobacterium infantis   1 x 108 CFU

20
kapsułek

dojelitowych

Cena:

SYNBIOTYK W TRAKCIE RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ I CHEMIOTERAPII

20  kapsułek
dojelitowych
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Adaptogeny
Siła naturalnych składników

Właściwości

Ashwagandha czyli Indyjski Żeń-Szeń to suplement coraz częściej stosowany 
z  uwagi na wszechstronne działanie. Zaliczana jest do substancji adaptogennych 
czyli ziół, które m.in. wspomagają odporność organizmu i  przyczyniają się do 
optymalnej aktywności umysłowej i  poznawczej. Dodaje witalności, wspomaga serce  
i układ krążenia.
Ashwaghanda dzięki silnym właściwością antyoksydacyjnym ochrania 
komórki przed wolnymi rodnikami, wykazując efekt odmładzający  
i wspiera potencję.

60
kapsułek

Ashwagandha

Dzienna porcja 1 kapsułka
Ekstrakt z korzenia 
Ashwagandhy

300 mg

  w tym witanolidy 21 mg

Wskazania

Suplementacja ashwagandhą jest szczególnie polecana w okresach:
• stresu
• zmęczenia 
• w problemach z koncentracją
Produkt może być stosowany długotrwale.

Właściwości

Rhodiola to suplement zawierający standaryzowany ekstrakt z  różeńca górskiego (Rhodio-
la rosea). Roślina ta jest zaliczana jest do adaptogenów, czyli substancji wykazujących nastę-
pujące właściwości biologiczne: działanie immunostymulujące, poprawa funkcji mózgo-
wych — umiejętności uczenia się i  zapamiętywania, podwyższanie sprawności fizycznej  
i kondycji organizmu w sytuacji obciążenia wysiłkiem, a także właściwości przeciwutleniające.

60
kapsułek

Dzienna porcja 1 kapsułka
Ekstrakt z różeńca górskiego 300 mg
   w tym rozawiny 9 mg

Wskazania

Suplementacja rhodiolą jest szczególnie polecana w okresach:
• stresu
• zmęczenia 
• w problemach z koncentracją

Produkt może być stosowany długotrwale.

Rhodiola

Cena:

Cena:

60
kapsułek

Dzienna porcja 1 kapsułka
Ekstrakt z korzenia Kudzu 500 mg

Kudzu to suplement diety zawierający standaryzowany surowiec - korzeń kudzu (Pueraria Mon-
tana). Szczególnie polecany w okresach związanych z ograniczeniem spożywania alkoholu 
i palenia papierosów.
Kudzu to roślina, która w krajach dalekiego wschodu znalazła swoje zastosowanie w leczeniu cu-
krzycy, grypy, gorączki, nudności czy migren. Korzeń kudzu może również obniżać podwyższone 
ciśnienie krwi oraz łagodzić dolegliwości żołądkowo-jelitowe.
Wyciąg z korzenia kudzu  poleca się również osobom uzależnionym od alkoholu. Substancja ta znacz-
nie ogranicza ilość wypijanego alkoholu. 

Kudzu

Wskazania

• w okresach związanych z ograniczaniem spożywania alkoholu lub palenia papierosów

Cena:
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Dzienna porcja 1 kapsułka
Ekstrakt z kurkumy 500 mg
Piperyna 5 mg

60
kapsułek

Produkt zawiera wysoce skoncentrowany 10:1 ekstrakt z kurkumy będący źródłem bioaktywnej kur-
kuminy oraz standaryzowany na 95% piperyny ekstrakt z pieprzu czarnego. 
Jedna kapsułka dostarcza 500 mg ekstraktu odpowiadającego aż 5 g kurkumy! 
Piperyna zwiększa biodostępność kurkuminy z przewodu pokarmowego. Kurkuma:
- wspomaga układ odpornościowy i pomaga utrzymać zdrowie płuc i górnych i dróg oddechowych,
-  ma właściwości przeciwutleniające,
-  pobudza apetyt i poprawia trawienie,
-  wspomaga trawienie tłuszczów,
-  zapobiega gromadzeniu się tłuszczów i ułatwia ich usuwanie z wątroby,
-  wspomaga pracę wątroby i dróg żółciowych.

Curcuma Caps

Wskazania

• Wsparcie odporności
• Poprawa trawienia tłuszczów
• Pobudzenie apetytu
• Wsparcie pracy wątroby i dróg żółciowych

Maca

Właściwości

MACA - Pieprzyca peruwiańska (Lepidium meyenii) zawiera dużo składników aktywnych: błonnik, 
witaminy i minerały, aminokwasy, fitohormony.
Roślina ta zaliczana jest do adaptogenów: pozytywnie wpływa na koncentrację, poprawia 
pamięć, zwiększa wytrzymałość organizmu, wspomaga sprawność fizyczną, psychiczną  
i pomaga utrzymać optymalny poziom energii i stabilizuje gospodarkę hormonalną. Wspomaga 
witalność i  wydolność seksualną. Wpływa korzystnie na budowę i  harmonijny wzrost oraz 
wytrzymałość masy mięśniowej.

Wskazania

Suplementacja produktem MACA jest szczególnie polecana:
• w okresach osłabienia, 
• przewlekłego zmęczenia, 
• wycieńczenia, 
• spadku libido.

Produkt może być stosowany długotrwale.

60
kapsułek

Dzienna porcja 1 kapsułka
Ekstrakt z Macy 500 mg
 w tym Beta-Ekdysteron 2,5 mg

Cena:

Cena:

Żeń-szeń 60
kapsułek

Właściwości

Produkt zawierający wysokiej klasy, standaryzowany na obecność substancji czynnych 
ekstrakt z Żeń-szenia właściwego (Panax ginseng C.A. Meyer).
Surowiec ten jest od wieków stosowany jako roślina wspomagająca siły witalne organizmu.

Żeń-szeń:
• pomaga w utrzymaniu energii i witalności
• przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
• pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie
• pomaga w utrzymaniu sprawności seksualnej.

Dzienna porcja 1 kapsułka
Ekstrakt z żeń-szenia         37,5 mg
w tym ginsenozydy             30 mg

Cena:

60
kapsułek

Wskazania

• Dla osób starszych

• Dla studentów i uczniów

Bacopa to suplement diety zawierający ekstrakt z liść bacopy drobnolistnej (Bacopa monnieri). 
Roślina ta zaliczana jest do adaptogenów, a jej właściwości lecznicze docenią osoby, które mają 
problemy z pamięcią. 
Bacopa drobnolistna usprawnia pracę mózgu, zwiększa zdolności koncentracyjne oraz 
polepsza pamięć. Dodatkowo badania nad tą substancją potwierdziły dobre efekty w poprawie 
funkcji mentalnych  u osób cierpiących na ADHD oraz polepszenie funkcji poznawczych u osób 
po udarze.

Dzienna porcja 1 kapsułka
Ekstrakt z liści bakopy 300 mg
  w tym bakopazydy 60 mg

Bacopa

Cena:
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Właściwości

Produkt o wysokiej zawartości witaminy B12 - aż 500 μg!!! 
Witamina B12:

• przyczynia się do
• utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego,
• zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia
• pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek
• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
• układu odpornościowego i nerwowego.

Witaminy - minerały
Linia suplementów

30
kapsułek

Witamina B12 500 µg
Wskazania

• W stanach ogólnego osłabienia, zmęczenia 
• przy częstych infekcjach 
• przy braku apetytu i zaburzeniach trawienia 
• przy drętwieniu kończyn 
• w drażliwości i kłopotach z pamięcią 
• przy zaburzeniach miesiączkowania
• przy anemii

Dzienna porcja 1 kapsułka
Witamina B12            500 μg (20 000%*)

*-% referencyjnej wartości spożycia

Witamina B-complex
Komplet witamin z grupy B

Właściwości

Witamina B-Complex Activlab Pharma to produkt zawierający komplet 
witamin z grupy B.
Witaminy B6, B12, biotyna, niacyna i tiamina wspomagają utrzymanie pra-
widłowych funkcji psychologicznych. 
Witaminy B6, B12, kwas foliowy, kwas pantotenowy, niacyna i ryboflawina 
przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. 
Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na pra-
widłowym poziomie.
Biotyna wspomaga utrzymanie właściwego metabolizmu makroskładni-
ków odżywczych, zachowanie zdrowych włosów i skóry.

Dzienna porcja: 1 kapsułka
Tiamina (witamina B1) 3,3 mg (300%*)
Ryboflawina (witamina 
B2) 

4,2 mg (300%*)

Niacyna 48 mg (300%*)
Kwas pantotenowy 18 mg (300%*)
Witamina B6 4,2 mg (300%*)
Biotyna 150 µg (300%*)
Kwas foliowy 600 µg (300%*)
Witamina B12 7,5 µg (300%*)

60
kapsułek

Cena:

Cena:

ADEK Vita
Odporność, kości i zęby, wzrok oraz zdrowa skóra.

Właściwości

Komplet witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.
Witamina A dla prawidłowego widzenia, funkcjonowania układu 
odpornościowego, zachowania zdrowej skóry. 
Witamina D dla przyswajania wapnia, zdrowych kości i zębów, 
funkcji mięśni. 
Witamina E dla ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.
Witamina K dla zdrowych kości i zębów oraz prawidłowego 
krzepnięcia krwi.

60
kapsułek

Dzienna porcja - 1 kapsułka
Witamina A 300 μg 37,5%*
Witamina D 2000 j.m. 50 μg 1000%*
Witamina E 12 mg 100%*
Witamina K 50 μg 66,7%*

*-% referencyjnej wartości spożycia

Chrom organiczny
Poziom glukozy we krwi. Metabolizm energetyczny

Właściwości

Chrom organiczny Activlab Pharma to suplement diety 
uzupełniający zapotrzebowanie organizmu na ten pierwiastek. 
Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
makroskładników odżywczych, wpływa na aktywność enzymów 
regulujących procesy metabolizmu cukrów i tłuszczów. Chrom 
pomaga również w  utrzymaniu prawidłowego poziomu 
glukozy we krwi. 
Produkt został wzbogacony o niacynę, która przyczynia się do 
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz 

zmniejsza uczucie zmęczenia  i znużenia.

Wskazania

Suplementacja chromem jest
szczegolnie polecana dla osob:

• u ktorych występuje duży apetyt na słodycze, 
• odchudzających się,
• z nadwagą i otyłych

60
tabletek

Dzienna porcja (1 kapsułka):
Chrom 200 μg 500%*
Niacyna 16 mg 100%

*-% referencyjnej wartości spożycia

Cena:

Cena:
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Cynkowid 15 mg
Tabletki do ssania

Właściwości

Produkt zawiera cynk organiczny w wysokoprzyswajalnej formie chelatu. Postać pro-
duktu - tabletki do ssania - powoduje przedłużone uwalnianie substancji czynnej i w związ-
ku z tym dłuższe działanie cynku w górnej części układu oddechowego.
* Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i chroni ko-

mórki przed stresem oksydacyjnym.

30
tabletek

do ssania

Dzienna porcja: 1 tabletka
Cynk 15 mg 150%*

*-% referencyjnej wartości spożycia

Cynk 15 mg
Wsparcie odporności

Właściwości

Produkt jest źródłem cynku i miedzi w postaci wysoce 
przyswajalnych chelatów aminokwasowych. 

Cynk pomaga w:
• wzmacnianiu odporności oraz chroni komórki przed stresem 

oksydacyjnym
• utrzymaniu prawidłowej płodności, prawidłowych funkcji 

rozrodczych oraz pomaga w prawidłowej syntezie DNA. 
• utrzymaniu prawidłowego poziomy testosteronu we krwi. 
• utrzymaniu prawidłowego metabolizmu makroskładników 

odżywczych, w tym kwasów tłuszczowych, węglowodanów oraz 
jest niezbędny w prawidłowej syntezie białka, co przyczynia się 
do utrzymania zdrowych kości, włosów, paznokci i skóry. 

• utrzymaniu prawidłowego metabolizmu witaminy A, a to 
związane jest z utrzymaniem prawidłowego widzenia.

• 
Miedź pomaga w 

• prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i 
nerwowego, 

• w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów i skóry oraz 
• prawidłowym transporcie żelaza w organizmie.  

60
kapsułek

Dzienna porcja 1 kapsułka
Cynk   15 mg (150%*)
Miedź 1,5 mg (150%*)

*-% referencyjnej wartości spożycia

Cena:

Cena:

Witamina D3

Witamina D3 2000 j.m.

Witamina D3:
- pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odporno-
ściowego,
- pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów,
- przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu wap-
nia we krwi,
- pomaga w  prawidłowym wchłanianiu i  wykorzystywaniu 
wapnia oraz fosforu.

Witamina D3 FORTE 4000 j.m.

Produkt zawiera aż 4 000 j.m. witaminy D3 rozpuszczo-
nej w oleju słonecznikowym.

Dzienna porcja: 1 tabletka
Witamina D3                 50 µg (2000 j.m.) 1000%

Dzienna porcja: 1 tabletka
Witamina D3                 100 µg (4000 j.m.) 2000%

Witamina D3 2000 j.m.

Witamina D3 FORTE 4000 j.m.

Właściwości

Produkt o wysokiej zawartości witaminy C, aż 1000 mg 
w jednej kapsułce!!!
Witamina C:
- pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowa-
nia układu odpornościowego w trakcie i po intensyw-
nych ćwiczeniach fizycznych
- przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia 
 i  znużenia oraz utrzymania prawidłowego metaboli-
zmu energetycznego 
- pomaga w  prawidłowej produkcji kolagenu w  celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń 
krwionośnych, skóry, zębów i  dziąseł, a  także kości 
 i chrząstek
- pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu od-
pornościowego 
- chroni komórki przed stresem oksydacyjnym 
- zwiększa przyswajanie żelaza.

Witamina C 1000 mg

*-% referencyjnej wartości spożycia

Dzienna porcja 1 kapsułka
Witamina C 1000 mg 1250%

60
kapsułek

60
kapsułek

Cena:

Cena:

Cena:

Cena:

2000 j.m.

słoik

4000 j.m.

kartonik
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Potas 320 mg
Chlorek potasu 610 mg

Mięśnie • Układ nerwowy • Ciśnienie

Właściwości

Potas 320 mg Activlab Pharma przeznaczony jest do uzupeł-
niania zapotrzebowania organizmu na potas, który jest nie-
zbędnym składnikiem mineralnym organizmu.
Pierwiastek ten pomaga w  prawidłowym funkcjonowaniu 
układu nerwowego i mięśniowego – w tym mięśnia sercowe-
go oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. 
Skutkami niedoboru potasu mogą być m.in. skurcze mięśni 
i wysokie ciśnienie krwi.

Dzienna porcja: 2 kapsułki 3 kapsułki
Chlorek potasu 1220 mg 1830 mg
- w tym potas 640 mg 32%* 960 mg 48%

*-% referencyjnej wartości spożycia

60
kapsułek

Potas SR
Chlorek potasu 610 mg, Potas 320 mg

Właściwości

Produkt przeznaczony jest do uzupełniania diety w potas, co 
jest szczególnie polecane  u osób dbających o prawidłowe ci-
śnienie krwi.
Produkt jest w postaci kapsułek z mikropeletkami, które prze-
dłużają uwalnianie substancji czynnej - chlorku potasu. 
Taka forma produktu zapewnia dostępność potasu przez dłuż-
szy czas oraz nie podrażnia żołądka, przez co produkt jest le-

piej tolerowany przez organizm.

Dzienna porcja: 2 kapsułki 3 kapsułki
Potas 640 mg 32%* 960 mg 48%*

*-% referencyjnej wartości spożycia

100
kapsułek

Cena:

Cena:

Pełen zestaw witamin i minerałów

MultiVit dla kobiet

Właściwości

MultiVit dla kobiet Activlab Pharma to suplement 
diety zawierający pełen zestaw witamin  
i  minerałów opracowany specjalnie dla kobiet. Produkt został dodatkowo 
wzbogacony luteiną, L-cysteiną, L-metioniną, likopenem, kolagenem oraz 
wyciągami z ziela skrzypu polnego i z nasion winogron.

Dzienna porcja 1 kapsułka
Ekstrakt z ziela skrzypu polnego 20 mg
Wyciąg z nasion winogron 10 mg
L-cysteina 5 mg
L-metionina 5 mg
Hydrolizat białek kolagenowych 10 mg
Likopen 2,5 mg
Witamina A  800 µg 100%*
Luteina 500 µg 100%*
Witamina E 15 mg 125%*
Witamina C 15 mg 19%*
Witamina K 30 µg 40%*
Tiamina (witamina B1) 1,4 mg 127%*
Ryboflawina (witamina B2) 1,75 mg 125%*
Witamina B6 2 mg 143%*
Witamina B12 2,5 µg 100%*
Witamina D 5 µg 100%*
Biotyna (witamina B7) 62,5 µg 125%*
Kwas foliowy 200 µg 100%*
Niacyna (witamina B3) 20 mg 125%*
Kwas pantotenowy (witamina B5) 7,5 mg 125%*
Magnez 60 mg 16%*
Żelazo 7 mg 50%*
Jod 75 µg 50%*
Miedź 500 µg 50%*
Chrom 40 µg 100%*
Molibden 50 µg 100%*
Selen 27,5 µg 50%*
Cynk 5 mg 50%*
Mangan 1,8 mg 90%*

MultiVit dla mężczyzn
Pełen zestaw witamin i minerałów

Właściwości

MultiVit dla mężczyzn Activlab Pharma to suplement diety zawierający pełen 
zestaw witamin i minerałów opracowany specjalnie dla mężczyzn. Produkt został 
dodatkowo wzbogacony luteiną, likopenem, lecytyną sojową oraz wyciągami 
z liści mate, z korzenia żeń-szenia i z kłącza imbiru.

Dzienna porcja 1 kapsułka
Wyciąg z liści Yerba mate 15 mg
Wyciąg z korzenia żeń-szenia 10 mg
Wyciąg z kłącza imbiru 10 mg
Lecytyna sojowa 5 mg
Likopen 5 mg
Witamina A  800 µg 100%*
Luteina 500 µg 100%*
Witamina E 15 mg 125%*
Witamina C 15 mg 19%*
Witamina K 30 µg 40%*
Tiamina (witamina B1) 1,4 mg 127%*
Ryboflawina (witamina B2) 1,75 mg 125%*
Witamina B6 2 mg 143%*
Witamina B12 2,5 µg 100%*
Witamina D 5 µg 100%*
Biotyna (witamina B7) 62,5 µg 125%*
Kwas foliowy 200 µg 100%*
Niacyna (witamina B3) 20 mg 125%*
Kwas pantotenowy (witamina B5) 7,5 mg 125%*
Żelazo 7 mg 50%*
Jod 75 µg 50%*
Miedź 500 µg 50%*
Chrom 40 µg 100%*
Molibden 50 µg 100%*
Selen 27,5 µg 50%*
Cynk 5 mg 50%*
Mangan 1,8 mg 90%*

60 kapsułek

60 kapsułek

Cena:

Cena:
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Pełen zestaw witamin i minerałów

MultiVit Senior

Właściwości

MultiVit SENIOR Activlab Pharma to suplement diety zawierający zestaw witamin i minerałów 
opracowany specjalnie dla osób starszych. Produkt został wzbogacony wyciągiem z aksamitki, 
która jest naturalnym źródłem luteiny.

Zawiera aż 2000 j.m. witaminy D3, która wzmacnia odporność i pomaga w utrzymaniu prawidłowych kości 
i zębów.

Składniki produktu pomagają:
- w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni (witamina D) oraz w prawidłowej syntezie białka (cynk),
- w zmniejszeniu uczucia zmęczenia i znużenia (kwas foliowy, kwas pantotenowy, niacyna, ryboflawina, 
witamina B12, witamina B6, witamina C, żelazo), 
- w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego (cynk, kwas foliowy, selen, witamina A, witamina 
B12, witamina B6, witamina C, witamina D, żelazo), 
- w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych 
(biotyna, niacyna, tiamina, witamina B12, witamina B6, witamina C), 
- w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów (cynk),
- w utrzymaniu prawidłowego widzenia (cynk, ryboflawina, witamina A).

Dzienna porcja 1 kapsułka
Witamina A 800 µg 100%*
Witamina D 50 µg 1000%*
Witamina E 5,33 mg 44%*
Witamina C 32 mg 40%*
Tiamina (witamina B1) 0,89 mg 81%*
Ryboflawina (witamina B2) 1,02 mg 73%*
Niacyna 9,5 mg 59%*
Kwas pantotenowy 5,47 mg 91%*
Witamina B6 1,16 mg 83%*
Biotyna (witamina B7) 80 µg 160%*
Kwas foliowy 213 µg 107%*
Witamina B12 0,63 µg 25%*
Żelazo 9,38 mg 67%*
Cynk 10 mg 100%*
Jod 100 µg 67%*
Selen 55 µg 100%*
Ekstrakt z kwiatów aksamitki  
wzniesionej

1,5 mg

     w tym luteina 300 µg

60 tabletek

Cena:

NOWOŚĆ

SENIOR

Suplement diety

MultiVit

dla kobietdla mężczyzn

Komplet witamin 
i minerałów

Linia produktów sypkich
Produkcja z certyfikowanych, standaryzowanych surowców
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Właściwości

Produkt o wysokiej zawartości witaminy C, aż 1000 mg w jednej porcji.
Witamina C:
- pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego 
w trakcie i po intensywnych ćwiczeniach fizycznych
- przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia  i znużenia oraz utrzymania pra-
widłowego metabolizmu energetycznego 
- pomaga w  prawidłowej produkcji kolagenu w  celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania naczyń krwionośnych, skóry, zębów i dziąseł, a także kości  i chrząstek
- pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego 
- chroni komórki przed stresem oksydacyjnym 
- zwiększa przyswajanie żelaza.

Witamina C 1000 mg 300 g

*-% referencyjnej wartości spożycia

Dzienna porcja 1 kapsułka
Witamina C 1000 mg 1250%

Vita C 1000 mg 7 

porcji/saszetka

Właściwości

Maksymalna zawartość witaminy C - aż 1000 mg  
w jednej porcji!!!
* Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego.

Witamina C

Wskazania

• w stanach obniżonej odporności organizmu (okres jesienno-
-zimowy)

• w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C 
(osoby starsze, stres, palenie papierosów)

Dzienna porcja 5 g (1 łyżeczka)
Witamina C 1000 mg (1870%*)

Cena:

Cena:

Witamina C 2000 mg
+cynk

150 g

Właściwości

Witamina C:
• pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego w trakcie 
i po intensywnych ćwiczeniach fizycznych
• przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia  
i znużenia oraz utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
•  pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania naczyń krwionośnych, skóry, zębów i dziąseł, a także kości  
i chrząstek
• chroni komórki przed stresem oksydacyjnym
• zwiększa przyswajanie żelaza.

Cynk:
• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
• pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

*-% referencyjnej wartości spożycia

Porcja dzienna – 1 łyżeczka (5 g) + 200 ml wody
Witamina C  2000 mg 2500%*
Cynk 10 mg 250%*

Kolagen Extra
Pełne wsparcie układu kostnego i stawów

Właściwości

Kolagen EXTRA zawiera czysty nieprzetworzony surowiec - hydrolizowany 
kolagen typu II. Kolagen jest najczęściej stosowany w  celu wspomagania 
prawidłowego działania stawów, regeneracji chrząstki stawowej, poprawy 
kondycji skóry, jej gęstości i  elastyczności oraz spłycenia zmarszczek. Produkt 
został wzbogacony o  witaminę D3, witaminę C oraz Wapń - składniki 
wspierające układ kostny i stawy. 

Jak stosować

15 g (3 miarki) rozpuścić wytrząsając w bidonie z 200 
ml wody. Stosować raz dziennie, pomiędzy posiłkami. 
Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.
W  celu uzyskania najlepszych efektów zaleca się 
regularne stosowanie produktu przez okres co 
najmniej 3 miesięcy.

Dzienna porcja 15 g
Kolagen 10 mg
Witamina C 1000 mg 1250%*
Wapń 120 mg 15%*
Witamina D 50 mg (2000 j.m.) 1000%*

*-% referencyjnej wartości spożycia

300 g

Cena:

Cena: Cena:
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LINIA BEAUTY

Właściwości

Kolagen BEAUTY Activlab Pharma to produkt opracowany z myślą o kobietach. 
To doskonałe wsparcie dla skóry* i ochrona przed oznakami starzenia**.
Zawiera 200 mg wysokiej klasy Kolagenu MORSKIEGO, który poprawia 
jędrność i elastyczność skóry.
Biotyna wspiera włosy i skórę.
Witamina C zawarta w produkcie wspomaga syntezę naturalnego kolagenu 
i jest mocnym antyoksydantem, chroniącym skórę przed wolnymi rodnikami. 
Badania dowodzą, że wolne rodniki uszkadzają wewnętrzne struktury skóry, 
prowadząc do jej wczesnego starzenia się.

Kolagen BEAUTY Activlab Pharma  

*-% referencyjnej wartości spożycia

dzienna porcja (1 kapsułka)
Hydrolizowany kolagen morski  200 mg
L-cysteina 100 mg
Kwas hialuronowy 10 mg
Biotyna 2,5 mg 5000%*
Ryboflawina 1,4 mg 100%*
Niacyna 16 mg 100%*
Witamina A 800 µg 100%*
Witamina E 12 mg 100%*
Witamina C 80 mg 100%*
Cynk 10 mg 100%*
Jod 150 µg 100%*
Krzem 10 mg 100%*

30
kapsułek

Właściwości

Kolagen BEAUTY Activlab Pharma to produkt opracowany z myślą o kobietach. To doskonałe wsparcie dla skóry 
i ochrona przed oznakami starzenia. Zawiera aż 500 mg! wysokiej klasy Kolagenu MORSKIEGO, który jest znanym 
składnikiem poprawiającym jędrność i elastyczność skóry. Wygodna forma tabletek musujących pozwala na sku-
teczne nawodnienie organizmu i w tym także nawilżenie skóry.

Kwas hialuronowy dzięki wiązaniu cząsteczek 
wody zapewnia nawilżenie i elastyczność, wsku-
tek czego skóra zachowa swoje napięcie, spręży-
stość i giętkość.
Witamina C zawarta w produkcie wspomaga 
syntezę naturalnego kolagenu i jest mocnym an-
tyoksydantem, chroniącym skórę przed wolnymi 
rodnikami. Badania dowodzą, że wolne rodniki 
uszkadzają wewnętrzne struktury skóry, prowa-
dząc do jej wczesnego starzenia się. 
Ekstrakt z owoców Dzikiej róży jest źródłem 
naturalnej witaminy C oraz karotenu. Te dwie sub-
stancje działają wyjątkowo silnie rozjaśniająco na 
skórę. Sprzyja to rozjaśnieniu plam pigmentacyj-
nych, piegów, wyrównaniu i ożywieniu kolorytu 
skóry.

Kolagen BEAUTY Activlab Pharma  

*-% referencyjnej wartości spożycia

dzienna porcja (2 tabletki)
Hydrolizowany kola-
gen z ryb morskich

1000 mg

Witamina C 80 mg 100%*
Ekstrakt z dzikiej róży
    w tym: witamina C

100 mg
80 mg 100%*

Kwas hialuronowy 4 mg

20 tabletek
musujących

Cena:

Cena:
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Kolagen BEAUTY Activlab Pharma  

*-% referencyjnej wartości spożycia

dzienna porcja (8g)
Kolagen Wołowy typu I 5g
Witamina C 160 mg 200%*
Ekstrakt z dzikiej róży 50 mg
Ekstrakt z aceroli 50 mg
Kwas hialuronowy 4 mg

200 g

Właściwości

To pyszny koktajl keratynowy, zawierający aż 7 składników aktywnych popra-
wiających wygląd i odbudowujących strukturę włosów.
Kolagen z ryb morskich - bezzapachowy, o wysokiej wchłanialności.
Keratyna - białko, stanowiące jeden z podstawowych budulców ludzkiego włosa
Witamina C - pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawi-
dłowego funkcjonowania skóry
Biotyna i Cynk - pomagają zachować zdrowe włosy i skórę.

Hair Care BEAUTY Activlab Pharma  

*-% referencyjnej wartości spożycia

dzienna porcja (7,5 g)
Kolagen morski 5,63 g
Hydrolizat keratyny 70 mg
Witamina C 800 mg (1000%*)
Biotyna 50 µg (100%*)
Cynk 10 mg (100%*)
Selen 55 µg (100%*)
Miedź 1 mg (100%*)

200 g

Wskazania

• Dla włosów pozbawionych witalności, 
• Dla włosów osłabionych zabiegami 

fryzjerskimi, ciążą, kuracjami hormonal-
nymi czy źle zbilansowaną dietą, 

• Dla włosów szorstkich i matowych, 
• Dla włosów suchych, rozdwajających się, 

ze zniszczonymi końcówkami.

Właściwości

Kolagen BEAUTY doskonałe wsparcie dla skóry i ochrona przed oznakami sta-
rzenia.
Zawiera aż 5 g !!! Kolagenu typu I, który jest znanym składnikiem poprawiają-
cym jędrność i elastyczność skóry.
Witamina C zawarta w produkcie wspomaga syntezę naturalnego kolagenu i 
jest mocnym antyoksydantem, chroniącym skórę przed wolnymi rodnikami. Ba-
dania dowodzą, że wolne rodniki uszkadzają wewnętrzne struktury skóry, pro-
wadząc do jej wczesnego starzenia się. 
Ekstrakt z owoców Dzikiej róży jest źródłem naturalnej witaminy C oraz karo-
tenu. Te dwie substancje działają wyjątkowo silnie rozjaśniająco na skórę. Sprzyja 
to rozjaśnieniu plam pigmentacyjnych, piegów, wyrównaniu i ożywieniu kolory-
tu skóry.
Produkt zawiera również kwas hialuronowy, który chłonąc wodę wypełnia 
zmarszczki od wewnątrz.

Cena:

Cena:

Właściwości

Collagen BEAUTY SHOT Activlab Pharma to shot z wysoką zawartością hydrolizowanego ko-
lagenu - aż 5 g!!! i dodatkiem wit. C i cynku. 
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funk-
cjonowania skóry.
Cynk pomaga zachować zdrowe włosy, skórę i paznokcie.

Collagen BEAUTY SHOT Activlab Pharma  

*-% referencyjnej wartości spożycia

dzienna porcja (1 shot - 80 ml)
Kolagen hydrolizowany 5000 mg
Witamina C 100 mg 125%*
Cynk 1,5 mg 15%*

80 ml

Właściwości

Produkt zawiera ekstrakt ze skrzypu i 
ekstrakt z bambusa, które są natural-
nym źródłem krzemionki oraz biotynę, 
która pomaga zachować zdrowe włosy 
oraz skórę. Krzemionka zawarta w eks-
trakcie ze skrzypu polnego pomaga 
utrzymać włosy, skórę i paznokcie w 
optymalnej kondycji. Ponadto, ekstrakt 
ze skrzypu dzięki aktywności antyoksy-
dacyjnej chroni komórki przed nadmier-
nym powstawaniem wolnych rodników 
i przedwczesnym starzeniem się.

Skrzyp BEAUTY z biotyną Activlab Pharma  

*-% referencyjnej wartości spożycia

dzienna porcja (1 tabletka)
Ekstrakt ze skrzypu
    w tym krzemionka

50 mg
3,5 mg

Ekstrakt z bambusa
    w tym krzemionka

15 mg
10,5 mg

Biotyna 50 µg (100%*)

60
tabletek

Wskazania

Produkt szczególnie 
polecany przy:

• osłabionych, łamli-
wych i wypadających 
włosach

• włosach bez połysku, 
matowych, znisz-
czonych zabiegami 
fryzjerskimi

• łamliwych, rozdwa-
jających się paznok-
ciach

• szarej, matowej skórze

Zalecana dzienna porcja

1 kapsułka

Cena:

Cena:
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Shoty
Pojedyncza dawka w postaci shota.

Właściwości

Zawiera substancje słodzące. Shot z maksymalną zawartością 
witaminy C - aż 1000 mg w jednej porcji.
* Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu ukła-
du odpornościowego.

100 mlVita C SHOT 2000

*-% referencyjnej wartości spożycia

Dzienna porcja 1/2 shot’a 50 ml
Witamina C 1000 mg 1250%*

Cena: Cena:

shot display

Właściwości

Produkt polecany osobom aktywnym. Zawiera skoncentrowane 
źródło magnezu (375 mg) oraz potasu (430  mg). Produkt do-
datkowo został wzbogacony o witaminę B6.
Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znu-
żenia. 
Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, a witami-
na B6 w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Kon-
centracja i skupienie na najwyższym poziomie.

K-MAG B6

Dzienna porcja 1 shot
Magnez  375 mg 100%*
Potas 430 mg 22%*
Witamina B6 1,4 mg 100%*

*-% referencyjnej wartości spożycia

100 ml

Cena: Cena:

shot display
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Właściwości

L-CARNITINE SHOT to suplement diety, zawierający płynną 
L-karnitynę w  wysokiej zawartości. L-karnityna we własnym 
zakresie wytwarzana jest w  niewielkim stopniu, dlatego 
dodatkowe spożywanie jej niezbędne jest dla optymalizacji 
procesów energetycznych zachodzących w  mięśniach. 
L-karnityna przyspiesza również procesy metabolizmu tłuszczów 
w organizmie.

Dzienna porcja 1 shot
L-carnitine 3000 mg

L-CARNITINE 100 ml

Cena: Cena:

shot display

100 ml

Dzienna porcja 1 shot
Kofeina 200 mg
Tauryna 500 mg
Fenyloalanina+tyrozyna 500 mg
Witamina C 160 mg 200%
Niacyna (B3) 32 mg 200%
Witamina B6 2,8 mg 200%
Kwas foliowy (B9) 400 mg 200%
Witamina B12 5 mg 200%

ENERGY SHOT
Redukuje zmęczenie, dodaje energii

Właściwości

To szybko redukujące zmęczenie i  dodające energii, 
doskonałe połączenie wysokiej zawartości kofeiny, witamin 
i aminokwasów w postaci szybko i długo działającego shota.

Składniki produktu:

• pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
nerwowego

• przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
energetycznego

• przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia 
i znużenia

Cena: Cena:

shot display

Właściwości

Shot zawierający zagęszczony sok z 500 g buraków w jednej 
porcji Z dodatkiem łatwo przyswajalnej cytruliny. Gotowy do 
natychmiastowego spożycia, nie wymaga rozcieńczania.

Właściwości

Zwiększa wytrzymałość i  korzystnie wpływa na wydajność 
sportową. Może opóźnić pojawienie się pierwszych oznak 
zmęczenia i przyspieszyć proces regeneracji powysiłkowej.
Jako źródło żelaza:
• wspomaga układ krwionośny
• działa antyoksydacyjnie
• pomocniczo w leczeniu nadciśnienia (tlenek azotu - działa-

nie rozszerzające naczynia krwionośne)

Dzienna porcja 1 shot
Zagęszczony sok z buraków (500 g) 80 ml
w tym Trimetyloglicyna (TMG, betaina) 8 g
L-cytrulina 2 g

BEET SHOT 80 ml

Cena:

shot
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