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aloes stanowi źródło przeciwutleniaczy, które pomagają wzmocnić system odpornościowy, wspomaga zachowanie prawidłowej 
mikroflory przewodu pokarmowego;
bez korzystnie wpływa na przepływ moczu, trawienie, eliminację toksyn, wzmacnia naczynia krwionośne (zmniejsza kruchość 
naczyń włosowatych);
chrząstnica kędzierzawa korzystnie wpływa na trawienie;
cierniopląt guarany rozluźnia układ nerwowy i mięśniowy;
czeremcha amerykańska korzystnie wpływa na funkcjonowanie nerek, reguluje funkcjonowanie układu trawiennego, posiada wła-
ściwości lecznicze w przypadku biegunek i chorób zakaźnych jelit;
drapacz lekarski wspomaga organizm podczas menstruacji, stresu i wahań nastrojów; 
drzewo cynamonowe reguluje funkcjonowanie układu trawiennego;
dzika róża bogata w witaminę C, pozytywnie wpływa na wątrobę, stawy, skórę, układ trawienny i odpornościowy, pobudza apetyt, 
łagodzi zmęczenie i stres;
ekstrakt z cytryny wspomaga podnoszenie odporności organizmu, działa antyoksydacyjnie;
ekstrakt z owoców granatu przeciwutleniacz, wspomaga system immunologiczny, pomaga zmniejszyć ryzyko chorób nowotworo-
wych, wspomaga profilaktykę chorób układu sercowo-naczyniowego, obniża poziom cholesterolu i wspomaga leczenie depresji; 
ekstrakt z wiśni ma właściwości terapeutyczne, zwłaszcza antybakteryjne, dostarcza bioflawonoidów pomocnych w utrzymaniu 
zdrowia i sprawności, ułatwia przyswajanie składników odżywczych i nadaje produktowi charakterystyczny smak;
ekstrakt z żurawiny ma właściwości przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne, wspomaga przeciwdziałanie stanom zapalnym dróg 
moczowych, ma właściwości antyoksydacyjne; 
goryczka żółta poprawia apetyt, korzystnie wpływa na funkcjonowanie wątroby;
jeżówka purpurowa korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego poprzez stymulację białych krwinek, zwiększa 
produkcję interferonu, będącego ważną częścią układu odpornościowego;
kardamon reguluje funkcjonowanie układu trawiennego;
koncentrat z owoców noni działa antyoksydacyjnie, pomaga zrównoważyć poziom cukru w organizmie, zmniejszać reakcje alergiczne organi-
zmu i przeciwdziałać chorobom nowotworowym;
koniczyna łąkowa korzystnie wpływa na prawidłowość procesów mnożenia się komórek, pozytywnie wpływa na odporność;
koper włoski korzystnie wpływa na trawienie i stawy;
krwawnik pospolity korzystnie wpływa na ciśnienie, reguluje funkcjonowanie układu trawiennego;
lawenda oddziałuje kojąco;

Zioła i składniki roślinne



lucerna zawiera liczne witaminy, pozytywnie wpływa na stan naczyń krwionośnych;
lukrecja łagodzi dyskomfort ze strony układu pokarmowego, posiada właściwości rozluźniające;
melasa zawiera określoną ilość różnych minerałów i witamin, które korzystnie wpływają na stan ludzkiego organizmu, oczyszcza układ krwio-
nośny;
melisa lekarska korzystnie wpływa na układ nerwowy, wspomaga trawienie, korzystnie oddziałuje na serce, łagodzi reakcje organizmu na 
bodźce zewnętrzne;
męczennica cielista obniża poziom stresu, wspomaga proces zasypiania;
miłorząb dwuklapowy pomaga przy nadwrażliwości na czynniki zewnętrzne;
miód gryczany działa antybakteryjnie, wzmacnia ogólną odporność organizmu, wspomaga regenerację tkanek i usprawnia procesy przemia-
ny materii;
morszczyn pęcherzykowaty jest bogaty w jod, który korzystnie wpływa na tarczycę, ułatwia trawienie i zachowanie prawidłowej masy ciała, 
ma pozytywny wpływ na poziom cholesterolu i jest pomocny w problemach reumatycznych;
naturalny olejek miętowy usprawnia trawienie, pomaga zwalczać infekcje górnych dróg oddechowych oraz przewlekłe bóle głowy, obniża 
poziom stresu;
ostropest plamisty korzystnie wpływa na wątrobę i procesy trawienne;
pieprzowiec owocowy obniża stopień wrażliwości organizmu, wspomaga układ krążenia, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie narządów 
ruchu;
prawoślaz lekarski korzystnie wpływa na układ oddechowy w tym oskrzela i płuca oraz na układ pokarmowy;
rdest wielokwiatowy korzystnie wpływa na prawidłowy poziom cholesterolu, czynności nerek i wątroby;
rumianek pospolity wspomaga system nerwowy i procesy trawienne, rozluźnianie kolek, wyciszanie skurczów mięśni gładkich, wyściełających 
system trawienny, pomaga regulować przewód pokarmowy poprzez korzystny wpływ na funkcje żołądka i jelit;
sadziec przerośnięty wspomaga funkcje odpornościowe, poprawia apetyt i trawienie;
skrzyp polny korzystnie wpływa na stan naczyń krwionośnych, ułatwia odbudowę komórek i odnowę tkanki łącznej;
sok z winogron zawiera dużą ilość flawonoidów, jest przeciwutleniaczem, wspiera utrzymanie odpowiedniego poziomu cholesterolu;
syrop z drzewa klonowego bogaty w witaminy, minerały i substancje odżywcze, nadaje zdrowy, naturalnie łagodny, słodki smak;

szałwia lekarska korzystnie wpływa na układ oddechowy i układ trawienny, przyczynia się do zachowania równowagi mikrobiologicznej;
traganek błoniasty przyspiesza metabolizm komórkowy, wzmaga syntezę białek w wątrobie, wzmacnia system immunologiczny, reguluje 
czynność nadnerczy, korzystnie oddziałuje na ciśnienie tętnicze;
tymianek pospolity oddziałuje bakteriostatycznie, wspomaga prawidłową mikroflorę układu pokarmowego i trawienie, posiada działanie 
wykrztuśne;
wąkrota korzystnie wpływa na ciśnienie i komórki mózgu;
wyciąg z czarnej marchwi odpowiada za kolor produktu, stosowany jest, jako naturalny konserwant;
żeń-szeń koreański pozwala zachować silny organizm i serce, korzystnie wpływa na metabolizm;
żeń-szeń syberyjski korzystnie wpływa na siłę organizmu.
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witamina A (retinol) jest ważna dla prawidłowych podziałów komórkowych, normalnego funkcjonowania systemu odpornościowego, utrzyma-
nia prawidłowego stanu skóry i błon śluzowych, korzystnie wpływa na wzrok oraz metabolizm żelaza;
witamina B1 (tiamina) jest ważna dla prawidłowego metabolizmu prowadzącego do wytwarzania energii, prawidłowej pracy serca i prawidło-
wego funkcjonowania systemu nerwowego;
witamina B2 (ryboflawina) jest ważna w procesie metabolizmu węglowodanów, białek i tłuszczów, wspomaga wzrok;
witamina B3 (niacyna) jest ważna dla prawidłowego metabolizmu prowadzącego do wytwarzania energii, normalnego funkcjonowania syste-
mu nerwowego, utrzymania prawidłowego stanu skóry i błon śluzowych;
witamina B5 (kwas pantotenowy) jest ważna dla prawidłowego metabolizmu prowadzącego do wytwarzania energii, normalnego przebiegu 
procesów myślowych, normalnej syntezy i metabolizmu hormonów sterydowych, witaminy D3 i niektórych neurotransmiterów, jej niedobór 
powoduje siwienie włosów, ich porowatość i matowość;
witamina B6 (pirydoksyna) jest ważna dla prawidłowego metabolizmu białek i glikogenu, normalnego funkcjonowania systemu nerwowego, 
prawidłowego wytwarzania krwi, prawidłowego funkcjonowania systemu odpornościowego i regulacji aktywności hormonalnej;
witamina B9 (kwas foliowy) jest ważna dla tworzenia krwi, dla metabolizmu homocysteiny, pomaga zapewnić prawidłowe funkcjonowanie 
systemu odpornościowego, korzystnie wpływa na prawidłowy podział komórek;
witamina B12 (kobalamina) przyczynia się do prawidłowego wytwarzania czerwonych krwinek, prawidłowych podziałów komórek, prawidło-
wego metabolizmu prowadzącego do wytwarzania energii, do normalnego funkcjonowania systemu odpornościowego; 
witamina C (kwas askorbinowy) jest ważna dla normalnego funkcjonowania systemu nerwowego, przyswajalności żelaza, prawidłowego 
metabolizmu prowadzącego do wytwarzania energii oraz dla normalnego funkcjonowania systemu odpornościowego, chroni komórki przed 
stresem oksydacyjnym;
witamina D3 jest ważna dla utrzymania prawidłowego stanu kości i zębów, wchłaniania i wykorzystania wapnia i fosforu oraz prawidłowego 
poziomu wapnia we krwi i prawidłowego podziału komórek;
witamina E (tokoferol) reguluje krzepliwość krwi, wzmacnia odporność, jest skutecznym przeciwutleniaczem, obniża ciśnienie krwi, sprzyja 
regeneracji i wzrostowi masy mięśniowej oraz innych tkanek, łagodzi zmęczenie;
witamina H (biotyna) ważna dla prawidłowego metabolizmu prowadzącego do wytwarzania energii, prawidłowego metabolizmu składników 
odżywczych w tym tłuszczów i białek, utrzymania prawidłowego stanu skóry, błon śluzowych i włosów oraz dla prawidłowego funkcjonowania 
systemu nerwowego;
Ca (wapń) ważny dla utrzymania w należytym stanie kości i zębów, dla prawidłowej pracy mięśni i neurotransmisji, normalnej krzepliwości krwi, 
funkcjonowania enzymów trawiennych oraz prawidłowego metabolizmu prowadzącego do wytwarzania energii;
Cr (chrom) korzystnie wpływa na stan naczyń krwionośnych, stymuluje przemiany energetyczne;

Witaminy i minerały



Hormony tarczycy: Markery nowotworowe:

TSH(3 generacja)   0,27-4,20 ulU/ml Ca 125  do 35.000 U/ml

FT3    3,95-6,80 pmol/l PSA  1,650-4,100  ng/ml

FT4    12,00-22,00 pmol/l

Zbadaj się i sprawdź, czy Twoje wyniki mieszczą się w normie
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Cu (miedź) jest ważna dla ochrony DNA, białek i tłuszczów przed stresem oksydacyjnym, dla funkcjonowania systemu odpornościowego  
i nerwowego, utrzymania prawidłowej tkanki łącznej, metabolizmu żelaza, dla prawidłowego stanu skóry i włosów;
Fe (żelazo) ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu krwionośnego i odpornościowego, w procesie transportu tlenu, dla metabolizmu 
prowadzącego do wytwarzania energii oraz prawidłowych funkcji poznawczych i podziałów komórek;
I (jod) ważny dla normalnego funkcjonowania tarczycy i prawidłowego wytwarzania jej hormonów, dla utrzymania prawidłowego stanu skóry  
i prawidłowego metabolizmu prowadzącego do wytwarzania energii;
K (potas) korzystnie wpływa na rytm bicia serca i ciśnienie krwi oraz na sprawność umysłową;
Mg (magnez) ważny dla bilansu elektrolitów, prawidłowego metabolizmu prowadzącego do wytwarzania energii, dla neurotransmisji i napięcia 
mięśni, podziału komórek, utrzymania odpowiedniego stanu kości i zębów oraz dla syntezy białek;
Mn (mangan) pomaga chronić DNA, tłuszcze i białka przed zniszczeniem oksydacyjnym, zapewnia utrzymanie prawidłowego stanu kości, 
korzystnie wpływa na metabolizm prowadzący do wytwarzania energii;
Na (sód) reguluje gospodarkę wodną organizmu, bierze udział w metabolizmie białek i węglowodanów, korzystnie wpływa na ciśnienie  
w naczyniach krwionośnych;
P (fosfor) ważny dla metabolizmu węglowodanów, tłuszczów i białek, korzystnie wpływa na rozprowadzanie substancji odżywczych w organi-
zmie;
Se (selen) świetny przeciwutleniacz, wspiera prawidłowy wzrost i zdolność rozrodczą, przyspiesza gojenie ran, bierze udział w syntezie DNA, 
wspomaga prawidłowy rozwój dzieci, ważny dla prawidłowego zmysłu smaku i węchu;
Zn (cynk) istotny składnik ponad 200 enzymów, które uczestniczą w procesach trawienia, rozmnażania i odbudowy tkanek; minerał absolutnie 
niezbędny dla naszego zdrowia, mimo że potrzebny w niewielkich ilościach; wspomaga ochronę płuc, prostaty, trzustki, wątroby, nerek, serca 
i układu krążenia.
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alantoina regeneruje skórę, wygładza, zmiękcza i nawilża, łagodzi podrażnienia i zmiany trądzikowe, działa przeciwzapalnie i ściągająco, wło-
som nadaje blask i redukuje łupież, wykazuje działanie antyoksydacyjne; 
aloes koi i niweluje podrażnienia, zwiększa wytrzymałość tkanek skóry na uszkodzenia, doskonale nawilża skórę i włosy, posiada właściwości 
przeciwzmarszczkowe i antybakteryjne; 
chitosan (sproszkowany pancerz skorupiaków) posiada właściwości zmniejszające krwawienie oraz przeciwbakteryjne, pomaga dostarczyć 
składniki aktywne poprzez skórę, zwiększa efektywność detoksykacji;
cynamon działa ściągająco, ujędrnia i rozjaśnia skórę, pomaga zwalczać cellulit i łagodzić stany zapalne, posiada właściwości przeciwbakte-
ryjne i przeciwgrzybiczne;
czarnuszka siewna posiada właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne i antywirusowe, działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo, pomaga 
zmniejszać obrzęki;
ekstrakt z octu bambusowego wspomaga eliminację toksyn i metali ciężkich z organizmu;
ekstrakt z octu drzewnego korzystnie wpływa na mikrokrążenie krwi, wspomaga usuwanie toksyn przez błony komórkowe;
ekstrakt z róży stulistnej skutecznie walczy z niszczącym działaniem wolnych rodników, przyspiesza odnowę komórkową skóry, regeneruje  
i łagodzi, poprawia elastyczność, nadaje gładkość, wzmacnia ściany naczynek krwionośnych oraz zmniejsza zaczerwienienia;
eukaliptus wspomaga ukrwienie kończyn, skutecznie łagodzi bóle ścięgien, głowy, mięśni oraz bóle reumatyczne, łagodzi objawy chorób 
skóry, stany zapalne nerwów oraz przyspiesza gojenie ran;
gliceryna silnie nawilża zatrzymując wilgoć w skórze, chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, koi i łagodzi podrażnienia, 
wygładza i regeneruje, nadaje skórze miękkość, jędrność i elastyczność;
glukonian miedzi jako silny antyoksydant posiada zdolność odmładzania komórek i włókien kolagenowych, działa zapobiegawczo przeciwko 
rakowi skóry, jako naturalny filtr przeciwsłoneczny, poprawia mikrokrążenie i odświeża koloryt skóry;
kadzidłowiec (kwas bosweliowy) łagodzi i likwiduje podrażnienia, zmniejsza intensywność reakcji zapalnych stawów, reumatyzmu i chorób 
skóry, posiada piękny zapach;
kamfora działa dezynfekująco, daje przyjemne uczucie chłodu, posiada właściwości znieczulające i przeciwbakteryjne, stymuluje ukrwienie, 
przeciwdziała zapaleniom, poprawia stan skóry i usuwa zanieczyszczenia;
kasztanowiec uszczelnia i wzmacnia żyły i naczynia krwionośne, zwiększa ich elastyczność, działa przeciwzapalnie, ujędrniająco i ściągająco, 
poprawia ukrwienie, zmniejsza obrzęki i zaczerwienienia, naturalny filtr UV;
koenzym Q10 chroni komórki przed uszkodzeniami, stymulując ich regenerację, wygładza zmarszczki oraz zabezpiecza przed powstaniem 
nowych, jako jeden z najsilniejszych antyoksydantów, pomaga zachować młody wygląd;
konopia siewna głęboko nawilża, chroni i regeneruje nawet bardzo wrażliwą skórę, wpływa korzystnie na strukturę naskórka, uelastycznia 
i poprawia koloryt, łagodzi wszelkiego typu podrażnienia i chorobowe stany zapalne, przeciwdziała starzeniu skóry;

Składniki pielęgnacyjne



Lawenda

Pielęgnuje skórę, a jej zapach odpręża i relaksu-
je. Dzięki działaniu uspokajającemu, aromat tych 
drobnych, liliowoniebieskich kwiatków jest zale-
cany w przypadku leczenia nerwic, a także kojąco 
wpływa na nasz umysł, zwalczając bóle i zawro-
ty głowy. Warto więc zaprzyjaźnić się z tą pięknie 
pachnącą rośliną zarówno w trosce o zdrową, za-
dbaną skórę, jak i dobre samopoczucie. 

krwawnik pospolity łagodzi podrażnienia i stany zapalne skóry i błon śluzowych, działa kojąco i bakteriostatycznie na cerę trądzikową, zwęża 
pory, posiada właściwości przeciwzmarszczkowe;
ksylitol potrafi odwracać stan próchnicy na zębach, likwiduje płytkę nazębną, wzmacnia mineralizację szkliwa, alkalizuje środowisko jamy 
ustnej, zmniejsza ryzyko zachorowań na pleśniawki lub infekcję drożdżakową, mogącą wywołać stan zapalny jamy ustnej;
kwas mlekowy nawilża, usuwa zrogowaciały naskórek, działa przeciwzmarszczkowo i uelastycznia, pobudza produkcję ceramidów i kolage-
nu, łagodzi stany zapalne i chroni kwaśne środowisko stref intymnych u kobiet, a także wzmacnia włosy i przyspiesza ich wzrost;
lawenda koi, uspokaja i relaksuje, działa przeciwbakteryjnie, pomaga łagodzić stany zapalne skóry, działa oczyszczająco, odświeża i tonizuje, 
wygładza blizny i delikatnie rozjaśnia cerę;
lecytyna roślinna wpływa pozytywnie na stan skóry, zmiękcza ją i doskonale nawilża, ułatwia wchłanianie składników aktywnych oraz hamuje 
przetłuszczanie się skóry głowy i włosów; 
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lukrecja hamuje wzrost bakterii rozwijających się w jamie ustnej, które są odpowiedzialne za pojawienie się próchnicy oraz paradontozy;
masło kakaowe zapobiega nadmiernej utracie wody, idealnie nawilża, zmiękcza i głęboko odżywia nawet bardzo suchą skórę, nadając jej 
elastyczność i gładkość;
masło shea naturalny filtr UV, nawilża, zmiękcza, działa przeciwzmarszczkowo, wygładza i koi skórę, pomaga usuwać blizny, rozstępy,  
a nawet rany i siniaki;
mentol posiada właściwości odświeżające, kojące, znieczulające, daje przyjemne uczucie chłodu oraz łagodzi podrażnienia;
mięta odświeża oddech, chłodzi i orzeźwia, działa przeciwzapalnie;
olejek kokosowy przywraca skórze jędrność, gładkość i elastyczność, spłyca zmarszczki, rozjaśnia skórę, zapobiega powstawaniu i redukuje 
tzw. plamy wątrobowe, zmiękcza i nawilża, chroni przed promieniowaniem UV;
olejek migdałowy  zapobiega utracie wody, nadając skórze miękkość, jędrność i elastyczność, opóźnia procesy starzenia, wzmacnia lipidową 
barierę ochronną skóry, działa kojąco, łagodzi podrażnienia i stany zapalne, działa przeciwzmarszczkowo;
olejek rycynowy najbardziej błyszczący olej roślinny o działaniu łagodzącym, ochronnym oraz silnie nawilżającym;
olejek z dzikiej róży nawilża, zmiękcza i wygładza skórę, działa przeciwbakteryjnie, zmniejszając zmiany trądzikowe i potrądzikowe, usuwa 
efekty zmęczenia, rozjaśnia skórę i zapobiega powstawaniu plam pigmentacyjnych;
pantenol zmniejsza utratę wody i skutecznie nawilża, nadaje miękkość i elastyczność skórze i włosom oraz poprawia stan płytki paznokci, 
działa łagodząco i przeciwzapalnie, polecany przy oparzeniach słonecznych oraz po goleniu i depilacji, łagodzi zaczerwienienia, podrażnienia  
i swędzenie;

peptydy jedwabiu wchłaniane przez skórę, wspomagają jej metabolizm i regenerację, stymulują tworzenie nowych komórek, pomagają zredu-
kować drobne zmarszczki, niedoskonałości, blizny i przebarwienia;
proteiny jedwabiu umożliwiają regenerację struktur białkowych włosów oraz skutecznie nawilżają skórę i chronią ją przed szkodliwym działa-
niem czynników zewnętrznych;
skrzyp polny sprawia, że włosy stają się mocne, błyszczące i nie wypadają, paznokcie przestają sie łamać, a skóra jest oczyszczona, jędrna  
i elastyczna, zapobiega powstawaniu zmian zapalnych oraz wzmacnia kruche naczynka krwionośne;
srebro koloidalne posiada silne właściwości bakteriobójcze, dzięki czemu eliminuje chorobotwórcze mikroorganizmy z organizmu;

szałwia posiada właściwości bakteriobójcze i przeciwzapalne, leczy krwawienie, podrażnienia i zapalenia dziąseł, dezynfekuje i pomaga usu-
wać wszelkie dolegliwości jamy ustnej;
turmaliny korzystnie wpływają na usuwanie zatorów, na mikrokrążenie krwi i metabolizm, wspomagają proces redukcji stresu, zwiększają 
czujność umysłu i funkcjonowanie układu immunologicznego;

tymianek działa odkażająco, przeciwzapalnie i oczyszczająco, regeneruje skórę oraz uszkodzone dziąsła, posiada działanie antybakteryjne;

witamina E (tokoferol) „witamina młodości”, skuteczny przeciwutleniacz opóźniający proces starzenia, silnie nawilża i ujędrnia skórę oraz 
pobudza odtwarzanie nowej tkanki;
witamina B8 (inozytol) chroni przed wystąpieniem stanów zapalnych i zmian skórnych;



Olejek kokosowy

Zawiera witaminy C i E zwane „witaminami młodości”. Stosowany na 
skórę transportuje je do wnętrza tkanek, dzięki czemu skóra wyglą-
da młodziej, jest jędrna i elastyczna. Zmniejszają się przebarwienia,  
a zmarszczki ulegają znacznej redukcji.

witamina C (kwas askorbinowy) „witamina młodości”,wykazuje ogólne działanie gojące i regenerujące drobnych uszkodzeń skóry, zmniejsza 
zaczerwienienia;
wosk pszczeli posiada właściwości bakteriobójcze oraz wygładzające, uelastycznia oraz zmiękcza skórę, przyspiesza gojenie ran i podraż-
nień, stanowi źródło cennych dla skóry protein, lipidów, witamin oraz soli mineralnych;
złoto koloidalne zmniejsza powstawanie zmarszczek, spłyca, a nawet usuwa te już istniejące, nawilża skórę, likwiduje blizny, niedoskonałości  
i przebarwienia, działa kojąco i antybakteryjnie, stymuluję syntezę kolagenu;
związki fosforu, wapnia i magnezu fosfor, wapń i magnez to makroelementy, które biorą udział w budowie i utrzymaniu prawidłowego stanu 
zębów, kości i szkliwa;
żeń-szeń jako antyoksydant niszczy wolne rodniki, przyczynę zmarszczek i starzenia się skóry, oczyszcza z toksyn, nawilża, uelastycznia, 
odmładza, odżywia i pielęgnuje, pobudza odnowę naskórka, poprawia mikrokrążenie, odbudowuje płaszcz hydrolipidowy;
żywokost lekarski zmniejsza opuchliznę i obrzęki, przynosząc ulgę przy złamaniach, zwichnięciach i stłuczeniach, działa przeciwzapalnie, 
ułatwia gojenie ran i siniaków, łagodzi artretyzm, żylaki, wrzody oraz poparzenia.
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Antyoksydanty

Są bardzo ważne dla zdrowia, dobrego samopoczucia i młodego wyglądu. 
Stosowane od wewnątrz i zewnętrznie, pełnią nieocenioną rolę w walce 
z wrogami komórek naszego ciała, zwalczając je i równoważąc ich szkodliwe 
działanie. Aloes, owoce noni, granat czy żórawina, to tylko niektóre z licznych 
przeciwutleniaczy zawartych w naszych produktach.

Składniki roślinne, białka i aminokwasy

aloes stanowi źródło przeciwutleniaczy, które pomagają wzmocnić system odpornościowy, wspomaga zachowanie prawidłowej mikroflory 
przewodu pokarmowego;  
błonnik wspomaga funkcjonowanie przewodu pokarmowego, przyspiesza perystaltykę jelit, zmniejsza wchłanianie cholesterolu, pomaga 
usuwać toksyny z organizmu, przyczynia się do rozwoju korzystnych bakterii jelitowych;  
bez czarny korzystnie wpływa na trawienie, eliminację toksyn, wzmacnia naczynia krwionośne (zmniejsza kruchość naczyń włosowatych);
ekstrakt z owoców granatu przeciwutleniacz, wspomaga system immunologiczny, pomaga zmniejszyć ryzyko chorób nowotworowych, 
wspomaga profilaktykę chorób układu sercowo-naczyniowego, obniża poziom cholesterolu i wspomaga leczenie depresji;
ekstrakty ziołowe (guarana, żeń-szeń, ginko biloba, zielona herbata) antyoksydanty o działaniu energetyzującym, chronią organizm przed 
szkodliwym działaniem wolnych rodników; 
fruktooligosacharydy – prebiotyki substancje będące pożywieniem dla bakterii w przewodzie pokarmowym, stymulujące rozwój prawidłowej 
mikroflory jelit;
koncentrat z owoców noni działa antyoksydacyjnie, pomaga zrównoważyć poziom cukru w organizmie, zmniejszać reakcje alergiczne 
i przeciwdziałać chorobom nowotworowym;

Składniki odżywcze



lecytyna roślinna bierze udział w procesach przemiany materii, stanowi ważny element składowy mózgu i tkanki nerwowej, poprawia pamięć 
i koncentrację, stanowi barierę ochronną ścian żołądka, bierze udział w gospodarce cholesterolem;
L-arginina antyoksydant spowalniający proces starzenia, poprawia pamięć, komunikację międzykomórkową między nerwami a mózgiem, 
wspiera i usprawnia funkcje immunologiczne przy zwalczaniu infekcji bakteryjnych;
L-karnityna wspiera wytwarzanie energii z tłuszczów, wspomaga utratę masy ciała, wspomaga obniżenie poziomu złego cholesterolu, 
redukuje powstawanie kwasu mlekowego w mięśniach i we krwi, poprawia regenerację po wysiłku, wspomaga ochronę serca i wspiera jego 
funkcjonowanie;
L-tyrozyna może pobudzać i regulować aktywność mózgu, co wpływa na hamowanie stresu i niepokoju, poprawia nastrój, zwiększa czujność 
i witalność, sprzyja tworzeniu i aktywacji endorfin, poprawia pamięć;
proteiny (białka sojowe) pełnowartościowe białko, dostarczające organizmowi kompleksowego spektrum aminokwasów, pomaga w utrzyma-
niu kondycji oraz zwiększenia wydajności i sprawności fizycznej;
tauryna wspiera pracę przewodu pokarmowego, przyśpiesza regenerację mięśni po wysiłku, posiada właściwości detoksykujące oraz wzmac-
niające siłę skurczu serca, poprawia funkcje poznawcze, wspiera pamięć i koncentrację;
żurawina ma właściwości przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne, wspomaga przeciwdziałanie stanom zapalnym dróg moczowych, ma silne 
właściwości antyoksydacyjne.

Soja

Ceniona głównie ze względu na wysoką zawartość białka, które dzięki 
temu, iż poddaje się szybkiej filtracji, oszczędza nerki i jest „lżejsze” 
dla organizmu niż białko zwierzęce. Soja zawiera także niezbędny dla 
zdrowia tłuszcz, błonnik, sole mineralne, żelazo, fosfor, wapń
i witaminy: A, B1, B2, B3, E, K oraz lecytynę.



/akunapolska

AkuProbiotics AkuEnergy AkuBar Energy AkuBar ProteinAkuCran

Cynk

Wpływa na wszystkie podstawowe procesy życiowe. Bierze udział 
m.in. w mineralizacji kości, gojeniu ran, wspiera pracę układu odpor-
nościowego, prawidłowe wydzielanie insuliny przez trzustkę oraz 
na stężenie witaminy A i cholesterolu. Ma też swój udział w regulacji 
ciśnienia krwi i rytmu serca oraz zwiększa produkcję plemników.

witamina B1 (tiamina) jest ważna dla prawidłowego metabolizmu, prowadzącego do wytwarzania energii, prawidłowej pracy serca i prawidło-
wego funkcjonowania systemu nerwowego;   
witamina B2 (ryboflawina) jest ważna w procesie metabolizmu węglowodanów, białek i tłuszczów, wspomaga wzrok;  
witamina B3 (niacyna) jest ważna dla prawidłowego metabolizmu prowadzącego do wytwarzania energii, normalnego funkcjonowania syste-
mu nerwowego, utrzymania prawidłowego stanu skóry i błon śluzowych; 
witamina B5 (kwas pantotenowy) jest ważna dla prawidłowego metabolizmu prowadzącego do wytwarzania energii, normalnego przebiegu 
procesów myślowych, normalnej syntezy i metabolizmu hormonów sterydowych, witaminy D3 i niektórych neurotransmiterów, jej niedobór 
powoduje siwienie włosów, ich porowatość i matowienie; 
witamina B6 (pirydoksyna) jest ważna dla prawidłowego metabolizmu białek i glikogenu, normalnego funkcjonowania systemu nerwowego, 
prawidłowego wytwarzania krwi, prawidłowego funkcjonowania systemu odpornościowego i regulacji aktywności hormonalnej; 
witamina B9 (kwas foliowy) jest ważna dla tworzenia krwi, dla metabolizmu homocysteiny, pomaga zapewnić prawidłowe funkcjonowanie 
systemu odpornościowego, korzystnie wpływa na prawidłowy podział komórek; 
witamina B12 (kobalamina) przyczynia się do prawidłowego wytwarzania czerwonych krwinek; 
witamina C (kwas askorbinowy) jest ważna dla normalnego funkcjonowania systemu nerwowego, przyswajalności żelaza, prawidłowego 
metabolizmu prowadzącego do wytwarzania energii oraz dla normalnego funkcjonowania systemu odpornościowego, chroni komórki przed 
stresem oksydacyjnym;
witamina E (tokoferol) reguluje krzepliwość krwi, wzmacnia odporność, jest skutecznym przeciwutleniaczem, obniża ciśnienie krwi, sprzyja 
regeneracji i wzrostowi masy mięśniowej oraz innych tkanek, łagodzi zmęczenie;
witamina H (biotyna) ważna dla prawidłowego metabolizmu, prowadzącego do wytwarzania energii, prawidłowego metabolimu składników 
odżywczych w tym tłuszczów i białek, utrzymania prawidłowego stanu skóry, błon śluzowych i włosów oraz dla prawidłowego funkcjonowania 
systemu nerwowego; 
Zn (cynk) istotny składnik ponad 200 enzymów, które uczestniczą w procesach trawienia, rozmnażania i odbudowy tkanek; minerał absolutnie 
niezbędny dla naszego zdrowia, mimo że potrzebny w niewielkich ilościach; wspomaga ochronę płuc, prostaty, trzustki, wątroby, nerek, serca 
i układu krążenia.

Witaminy i minerały



Szczepy bakterii w AkuProbiotics
Bifidobacterium bifidum zapobiega kolonizacji inwazyjnych bakterii chorobotwórczych, takich jak E. Coli, Clostridium, Salmonella, produkuje kwas mleko-
wy i octowy, które obniżają pH jelit, uniemożliwiają rozwój bakterii niepożądanych; 
Bifidobacterium breve pomaga utrzymać układ trawienny w harmonii funkcjonalnej, hamuje rozwój szkodliwych bakterii, wzmacnia system odpornościo-
wy, ważny mikroorganizm w procesie syntezy witamin D i K;
Bifidobacterium infantis wspiera procesy trawienne, wypróżnianie oraz zapobiega powstawaniu infekcji, stosowany w leczeniu zespołu jelita drażliwego, 
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego czy biegunkach; 
Bifidobacterium longum hamuje rozwój bakterii chorobotwórczych, produkuje naturalne antybiotyki, obniża pH przewodu pokarmowego; 
Enterococcus faecium istotne w przypadku chorób biegunkowych, np. wywołanych przez rota wirusy, które atakują jelita;
Lactobacillus acidophilus hamuje rozwój organizmów chorobotwórczych oraz zapobiega ich namnażaniu i kolonizacji, produkuje naturalne antybiotyki, 
obniża pH przewodu pokarmowego;
Lactobacillus bulgaricus ma znaczącą rolę w produkcji kwasu mlekowego, stwarzając jednocześnie sprzyjające warunki dla rozwoju innych Lactobacillus 
i Bifidobacterium przebywających w jelicie;
Lactobacillus casei bakterie bardzo odporne na enzymy trawienne, produkują bakteriocyny;
Lactobacillus fermentum ma korzystny wpływ na redukcję poziomu cholesterolu, eliminuje niekorzystne bakterie;
Lactobacillus plantarum produkuje naturalne antybiotyki, wspomaga zatrzymywanie w organizmie składników odżywczych, witamin i przeciwutleniaczy 
oraz eliminowanie toksyn;
Lactobacillus rhamnosus hamuje rozwój bakterii powodujących zakażenie pochwy i układu moczowego, pozytywnie wpływa na nietolerancję laktozy 
oraz przy nadwrażliwości i zapaleniu jelit, przy wypryskach atopowych i alergiach pokarmowych;
Lactococcus lactis subsp. lactis ma udział w produkcji kwasu mlekowego i kontroli pH przewodu pokarmowego, wykazuje działanie przeciwbakteryjne;
Streptococcus salivarius subsp. thermophilus wskazane dla osób nietolerujących laktozy, pozytywnie wpływają na odbudowę ściany jelit, wskazane 
przy antybiotykoterapii i biegunkach.

Probiotyki

To przyjazne bakterie, które nie szkodzą, a sprzyjają zdrowiu. 
Działają podobnie jak antybiotyki, zwalczając groźne mikroby 
chorobotwórcze, ale robią to „inteligentnie”. Nie niszczą bowiem 
całej flory bakteryjnej, a walczą jedynie ze złymi bakteriami, 
będącymi przyczyną spadku odporności i wielu groźnych chorób.
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