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Firma Lifeplus moĪe wiele zdziaáaü w kwestii poprawy Īycia i zdrowia swoich klientów, 
dlatego teĪ z przyjemnoĞcią witamy kaĪdego, kto doáącza do nas w realizacji tego celu. 
Od wielu lat jesteĞmy pionierami w wykorzystywaniu skáadników najwyĪszej jakoĞci do 
produkcji najlepszych suplementów diety dla naszych klientów. DziĊki 
wspóápracownikom takim, jak Ty Lifeplus moĪe podnieĞü jakoĞü Īycia milionów ludzi.

 Z powaĪaniem,

  J. Robert Lemon, farmaceuta
Prezes i wspóázaáoĪyciel 
firmy Lifeplus

Przedmowa
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Najskuteczniejsze 
receptury
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J. Robert (Bob) Lemon 
Prezes fi rmy Lifeplus, J. Robert Lemon 
R.Ph rozpocząá karierĊ w zawodzie 
farmaceuty,  realizując recepty dla tysiĊcy 
klientów odnoszących sukcesy aptek w 
Stanach Zjednoczonych.

Chcąc zapewniü swoim klientom lepszą 
obsáugĊ, a takĪe widząc, Īe produkty 
odĪywcze mogą zyskaü na znaczeniu w 
nowoczesnej medycynie, J. Robert Lemon 
oddaá siĊ tworzeniu wysokiej jakoĞci 
tworzenia wysokiej jakoĞci suplementów 
diety, do których klient miaáby bezpoĞredni 
dostĊp. Kolejnym jego krokiem byáo 
wykupienie uznawanego producenta 
suplementów diety, z siedzibą w Stanach 
Zjednoczonych. W ten sposób J. Robert 
Lemon daá początek fi rmie Lifeplus, z 
siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

PóĨniejsze spotkanie z Dr. Dwightem 
McKee, lekarzem podzielającym jego 
wizjĊ przyszáej roli suplementów diety 
sprawiáo, Īe J. Robert Lemon spostrzegá 
moĪliwoĞü podjĊcia wspóápracy, która 
ostatecznie doprowadziáa do dostarczenia 
klientom szerokiej gamy ogólnodostĊpnych 
suplementów diety, w oparciu o najnowsze 
badania naukowe, doĞwiadczenie lekarskie 
i najwyĪsze standardy jakoĞci.

Dr Dwight McKee
Dr Dwight McKee zajmowaá siĊ farmakologią, 
badaniami klinicznymi i medycyną kliniczną, póĨniej 
zaĞ zostaá dyrektorem medycznym pierwszej kliniki 
oferującej kompleksowe usáugi w Stanach, gdzie 
nie tylko rozwijaá siĊ w zakresie dietetyki, ale takĪe 
medycyny niekonwencjonalnej.

Praca z pacjentami chorymi na raka zainspirowaáa 
go do dalszego poszerzania jego wiedzy 
specjalistycznej. Dr Dwight McKee uzyskaá 
specjalizacje w zakresie medycyny wewnĊtrznej, 
hematologii i onkologii i przez szeĞü lat leczyá 
pacjentów w najlepszych amerykaĔskich klinikach, 
dodatkowo prowadząc takĪe zaawansowane 
badania w zakresie immunologii. 

Dr McKee posiada dyplomy American College of 
Nutrition i American Board of Holistic Medicine. 
Posiada on bogate doĞwiadczenie z zakresu 
praktyki medycznej, dietetyki i medycyny 
niekonwencjonalnej, co czyni go jednym z 
najlepszych naukowców i lekarzy na Ğwiecie.

W roku 2001 dr McKee zostaá przekonany przez 
Boba Lemona do potencjaáu fi rmy Lifeplus 
oraz moĪliwoĞci opracowania wysokiej jakoĞci 
suplementów, które mogáyby byü dostarczane 
bezpoĞrednio do osób, które ich potrzebują. 
Dr McKee do dziĞ jest gáównym twórcą receptur 
fi rmy Lifeplus.

Wszystkie produkty fi rmy Lifeplus 
są rezultatem pracy najwaĪniejszych 
osób odpowiedzialnych w naszej 
fi rmie za receptury. Tymi osobami są 
J. Robert (Bob) Lemon i dr Dwight 
McKee, których pasja i wiedza 
specjalistyczna kryją siĊ w kaĪdym z 
produktów. 

Obie te osoby poáączyáa chĊü 
tworzenia najlepszych 
suplementów diety oraz bogate 
doĞwiadczenie i dogáĊbne 
zrozumienie procesu tworzenia 
rewolucyjnych produktów z uĪyciem 
nowoczesnych receptur, które na tle 
innych dostĊpnych na rynku pozycji 
wyróĪniają siĊ najwyĪszą jakoĞcią.

wizjĊ przyszáej 
sprawiáo, Īe J. R
moĪliwoĞü podj
ostatecznie dop
klientom szerok
suplementów d
badania naukow
i najwyĪsze sta
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Jakość 
produktów
KaĪdy proces realizowany przez fi rmĊ 
Lifeplus podlega rygorystycznym 
procedurom kontroli jakoĞci oraz 
metodologii opartej na najlepszych 
praktykach.

Oto niektóre ze sposobów, dziĊki którym 
oferujemy klientom pewnoĞü, Īe 
uzupeániają swoją dietĊ najlepszymi 
produktami na rynku.

Produkowane w naszym regionie 
WiĊkszoĞü naszych produktów wytwarzamy 
sami w Batesville w stanie Arkansas (USA). 
DziĊki temu moĪemy kontrolowaü i monitorowaü 
caáy proces, zwracając uwagĊ na najdrobniejsze 
szczegóáy, co gwarantuje wysoką jakoĞü 
naszych produktów.

JakoĞü w rozsądnej cenie
Klientom moĪemy zagwarantowaü wysokiej 
jakoĞci produkty w rozsądnej cenie dziĊki 
dziesiątkom lat spĊdzonych na opracowywaniu 
receptur, produkcji i transporcie produktów.

Nowatorskie badania i rozwój fi rmy
Pracownicy Dziaáu BadaĔ i Rozwoju fi rmy 
nieustannie analizują nasze produkty w Ğwietle 
najnowszych badaĔ pod przewodnictwem 
najbardziej doĞwiadczonych twórców receptur, 
dr. Dwighta McKee i Boba Lemona.

Szczególne warunki produkcji
W procesie przetwarzania produktów stosujemy 
niskie temperatury, w przeciwnym wypadku 
ciepáo zniszczyáoby wartoĞci odĪywcze 
enzymów i witamin, a tym samym wartoĞü 
odĪywczą produktu.

Opatentowany Ğrodek wiąĪący PhotoZyme®

Do produkcji suplementów diety niezbĊdne są 
tzw. Ğrodki wiąĪące, sáuĪące do wáaĞciwego 
poáączenia ze sobą skáadników produktu. Wiele 
fi rm korzysta ze sztucznych Ğrodków wiąĪących, 
które nie mają Īadnej wartoĞci odĪywczej.

My Ğrodków wiąĪących opatentowany przez nas 
Ğrodek PhytoZyme®. Receptura bazy obejmuje 
specjalne zioáa, skáadniki odĪywcze pochodzenia 
roĞlinnego, kofaktory, enzymy roĞlinne oraz 
ekstrakty z ponad 30 róĪnych owoców i warzyw, 
dziĊki czemu baza wspomaga przyswajanie 
aktywnych skáadników zawartych w naszych 
produktach. 

Synergia skáadników
Podczas opracowywania receptur fi rma Lifeplus 
áączy okreĞlone skáadniki w taki sposób, aby 
produkty koĔcowe zawieraáy maksymalne 
korzyĞci odĪywcze. DziĊki tej synergii fi rma 
Lifeplus moĪe zagwarantowaü najlepsze 
poáączenia nowatorskich skáadników 
odĪywczych.
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Filozofi a

ZróĪnicowana dieta to waĪny element 
pozwalający cieszyü siĊ optymalnym stanem 
zdrowia.
Niemal kaĪdy ceniony ekspert Īywieniowy 
na Ğwiecie zaleca spoĪywanie od piĊciu do 
dziewiĊciu porcji ĞwieĪych owoców i warzyw na 
dzieĔ. Tempo Īycia jednak sprawia, Īe czĊsto 
zapomina siĊ o tym zaleceniu.

Suplementy diety
Suplementy nie powinny, rzecz jasna, stanowiü 
zamiennika zróĪnicowanej diety, pracownicy 
fi rmy Lifeplus wiedzą doskonale, jak waĪne 
jest wspomaganie Īywienia z pomocą wysokiej 
jakoĞci naturalnych produktów.

Choü wiele osób wie, Īe dla organizmu waĪne 
jest dostarczanie niezbĊdnych substancji 
odĪywczych, to osoby te mogą nie wiedzieü, w 
jaki sposób skutecznie uzupeániaü w nie dietĊ.

Wielu z nas wie, jak waĪne jest zapewnianie 
naszym ciaáom wáaĞciwych skáadników 
odĪywczych, jednakĪe nie zawsze wiadomo, w 
jaki sposób naleĪy to robiü.

Korzystanie z tej kombinacji umoĪliwi speánienie najczĊĞciej wystĊpujących potrzeb 
odĪywczych organizmu. Ale co dalej?

1.
Krok

KaĪdego dnia uzupeániaj 
swoją dietĊ preparatem  
Daily BioBasics™ 
rozpuszczając go w swoim 
ulubionym napoju. 
OdĪywiaj swój organizm!

2.
Krok

Uzupeániaj swoją 
dietĊ preparatem 
Proanthenols®, 
który zapewnia 
ochronĊ komórek 
ciaáa.

Specjalistyczne suplementy diety
W miarĊ poszerzania wiedzy na temat wáasnych potrzeb odĪywczych, moĪna 
dostosowaü suplementy diety do wáasnych, indywidualnych potrzeb.

Dlatego wáaĞnie stworzyliĞmy caáą gamĊ specjalistycznych receptur. Wybierając 
produkty z gamy specjalistycznych suplementów diety, moĪna dostosowaü program 
suplementacji do wáasnych wymagaĔ. 
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Suplementy 
diety 

Nasza gama suplementów diety zawiera szeroki wybór 

wysokiej jakoĞci produktów. Celem fi rmy Lifeplus jest 

zapewniaü gamĊ produktów, wĞród których kaĪdy znajdzie 

coĞ dla siebie – bez wzglĊdu na to, jakie są jego potrzeby 

odĪywcze!
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Najlepsze 
poł ‚aczenia

MAINTAIN & PROTECT 100
Daily BioBasics™
Proanthenols® 100 mg

Produkt nr 4630

MAINTAIN & PROTECT 100 GOLD
Daily BioBasics™
Proanthenols® 100 mg
OmeGold®

Produkt nr 4382

Nasze Pakiety Produktów 

(Product Packs) wygodnie 

siĊ kupuje i spoĪywa. 

Znajdują siĊ w nich starannie 

wybrane kombinacje 

najpopularniejszych 

produktów Lifeplus, co 

zapewni klientom pewnoĞü, Īe 

skáadniki dobrze áączą siĊ ze 

sobą w celu maksymalizacji 

ich efektów. Peána gama 

wysokiej jakoĞci skáadników 

odĪywczych wpáynie na dobre 

samopoczucie.
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MAINTAIN & PROTECT 50
Daily BioBasics™

Proanthenols® 50 mg

Produkt nr 4629

EVERYDAY WELLBEING
TVM-Plus™

Proanthenols® 100 mg

Produkt nr 4628

EVERYDAY WELLBEING GOLD
TVM-Plus™

Proanthenols® 100 mg
OmeGold®

Produkt nr 4384
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DAILY BIOBASICS™ 

Nasz odĪywczy gigant – produkt zawiera zbalansowane niezbĊdne skáadniki odĪywcze, 
dostarczające wáaĞciwego wsparcia organizmowi. 
Dla dobrego samopoczucia i funkcjonowania w Īyciu codziennym waĪne jest, aby dostarczyü organizmowi 
optymalnej dawki niezbĊdnych witamin, mineraáów i pierwiastków Ğladowych. Nasze ciaáo nie jest w stanie 
samo wytworzyü tych waĪnych skáadników odĪywczych, dlatego ich codzienne dostarczanie jest tak waĪne 
dla naszego organizmu. Zbilansowana dieta, bogata w warzywa, owoce, zboĪa, produkty mleczne i ryby, jest 
niezbĊdna w celu zapewnienia organizmowi optymalnego zestawu substancji odĪywczych. WáaĞnie dlatego 
istotne jest, aby codziennie dostarczaü organizmowi tych waĪnych substancji' to 'odĪywczych, dlatego ich 
codzienne dostarczanie jest tak waĪne dla naszego organizmu. Jednak wiele osób nie ma ani czasu, ani 
wiedzy na temat tego, jak taką dietĊ utrzymaü, w wyniku czego dieta nie jest odpowiednio zbilansowana. W ich 
przypadku codzienne organizmu w witaminy, mineraáy i pierwiastki Ğladowe u takich osób jest niewystarczające.
W przypadku niezbilansowanej diety lub zwiĊkszonego zapotrzebowania na substancje odĪywcze, 
spowodowanego na przykáad stresem Ğrodowiskowym lub przemĊczeniem fi zycznym, polecamy stosowanie 
preparatu Daily BioBasics w celu uzupeánienia wartoĞci odĪywczych.  
Napój odĪywczy Daily BioBasics zawier specjalnie dobraną kombinacjĊ skáadników, które pomogą utrzymaü 
dobrą formĊ fi zyczną i psychiczną. Szeroki zakres rozmaitych witamin, mineraáów, wyciągów z zióá oraz 
báonnika i nasz opatentowany, innowacyjny proces áączenia, zapewniają optymalne dziaáanie naszego produktu 
za kaĪdym razem.
Jedna porcja napoju Daily BioBasics zapewnia:  
• 100% dziennego zapotrzebowania na niezbĊdne witaminy A, B, C i E, które odgrywają waĪną rolĊ w 

kluczowych funkcjach organizmu, m.in. takich jak dziaáanie systemu odpornoĞciowego, funkcjonowanie 
serca, utrzymanie poziomów energii oraz redukcja zmĊczenia. 

• Mineraáy takie jak cynk, Īelazo i magnez, które odgrywają waĪną rolĊ w utrzymaniu prawidáowego stanu 
koĞci, tkanek áącznych oraz pomagają utrzymaü prawidáowe funkcje poznawcze i nie tylko. 

• RoĞlinne skáadniki odĪywcze z 35 owoców i warzyw oraz wyciągi z 20 róĪnych zióá. 
• Zawiera báonnik w iloĞci ponad 50% zalecanego dziennego spoĪycia (RDA).
• Zawiera waĪne mineraáy, takie jak selen i cynk, które pomagają chroniü komórki przed efektami dziaáania 

stresu oksydacyjnego.
Daily BioBasics to peánowartoĞciowy suplement diety uzupeániający dzienne zapotrzebowanie organizmu na 
witaminy, mineraáy i báonnik. Produkt ten wspiera prawidáowe funkcjonowanie caáego organizmu, utrzymując go 
w doskonaáej formie! 
Produkt nr 4471      788 g

DAILY BIOBASICS™

Veggie Caps
 DostĊpny w porĊcznych 
i áatwych do poákniĊcia 
kapsuákach
Produkt nr 4476      480 kapsuáek
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ZawartoĞü w dawce  %EC NRV
 Báonnik 13    g 

Báonnik rozpuszczalny 8    g
 Báonnik nierozpuszczalny 5    g

Witamina A (áa̧ cznie) 800 µg  RE 100%
Witamina A (octan retinolu) 750 µg  RE 94%
Beta-karoten 50 µg  RE 6%

Witamina D-3 (cholekalcyferol) 10  µg 200%
Witamina E 82,5 mg _-TE 688%

 (d-alpha tokoferolu kwas bursztynian)
Witamina C  (kwas L-askorbinowy, 

ekstrakt z owocu aceroli,  
proszek z owocu dzikiej róĨy) 300 mg  375%

Tiamina (Witamina B-1) 3 mg  273%
Rybofl awina (Witamina B-2) 3,5 mg  250%
 Niacyna (nikotynamid) 40 mg  NE 250%
Witamina B-6 

(chlorowodorek  pirydoksyny) 4 mg  286%
Kwas foliowy 

(kwas  pteromonoglutaminowy) 400  µg  200%
Witamina B-12 (cyjanokobalamina) 12  µg  480%
 Biotyna 300  µg  600%
Kwas pantotenowy 

(w postaci  d-pantotenianu wapna) 20 mg  333%
 Wapno (áćcznie) 1000 mg  125%
 Magnez (áćcznie) 350 mg  93%
 Cynk  (w postaci glukonianu cynku) 15 mg  150%
 Jod (z jodku potasu, alginianów z alg 

morskich,rodymerii palczastej
oraz norweskich krasnorostów) 150  µg  100%

 Witamina K-1 (fi tomenadion) 80  µg  107%
 Selen (w postaci seleninu sodu) 130  µg  236%
 MiedĨ (w postaci  glukonianu miedzi) 2 mg  200%
 Mangan (w postaci glukonianu manganu) 2 mg  100%

ZawartoĞü w dawce   %EC NRV
 Chrom (jako chlorek chromu) 180 µg 450%
 Molibden (jako molibdenian sodu) 125 µg 250%
Maltodextrin 3,6 g *
 Proszek z áusek nasion babki jajowatej 3,8 g *
 Proszek z nasion babki jajowatej 12,3 g *
 Proszek z endospermy nasion guar

(Cyamopsis tetragonolobus) 277  mg *
 Proszek z nasion lnu (beztáuszczowy) 277  mg *
 Proszek z caáych  alg morskich

(Laminaria digitata L.) 147  mg *
 Proszek z liĞci orzecha 

 amerykan´skiego 140  mg *
 Bor (w postaci boranu sodowego) 300 µg *
Krzem (áćcznie) 1  mg *
 Dwuwinian choliny 5  mg *
 Inozytol 30  mg *
 Lecytyna (sojowa) 50  mg *
 Biofl awonoidy cytrynowe 

 (w proszku  z caáych owoców) 50  mg *
PABA (kwas paraaminobenzoesowy) 10  mg *
 Kwas alfa-liponowy 5  mg *
 Hesperydyna 

(z kompleksu  hesperydynowego) 8  mg *
 Kwercetyna 10  mg *
 Rutyna 10  mg *
 Luteina (z ekstraktu luteinowego) 100  µg *
 Likopen (z ekstraktu likopenowego) 60  µg *
L-glutation 2  mg *
 Ekstrakt izofl awonowy z soi 13  mg *
 Ekstrakt z owocu aceroli 10  mg *
 Proszek z liĞci lucerny 191  mg *
 Ekstrakt z káa̧cza traganka 16  mg *

ZawartoĞü w dawce   %EC NRV
 Proszek z buraków 46  mg *
 Proszek z liĞci borówki czarnej 20  mg *
 Proszek z róĨyczek brokóáów 75  mg *
Proszek z gáówek brukselki 20  mg *
 Proszek z liĞci kapusty 25  mg *
 Proszek z korzenia marchwi 180  mg *
 Proszek z róĨyczek kalafi ora 50  mg *
 Proszek z kwiatów rumianku 20  mg *
Proszek z jednokomórkowej  

algi, Chlorelli 10 mg *
 Proszek z liĞci rodymerii palczastej 10 mg *
 Proszek z nasion kopru wáoskiego 50 mg *
 Ekstrakt z liĞci Ginkgo Biloba 10  mg *
 Proszek z korzenia ĨeĔ-szenia 

 syberyjskiego (Eleutherococcus) 10 mg *
 Proszek z ziaren zielonego groszku 40 mg *
 Proszek z owoców zielonej papryki 30 mg *
 Proszek z liĞci zielonej herbaty 35 mg *
 Proszek z liĞci jarmuĪu 20 mg *
 Proszek z liĞci trawy cytrynowej 20 mg *
 Proszek z norweskich 

krasnorostów (z caáej roĞliny) 10 mg *
 Proszek z liĞci pietruszki 35 mg *
 Proszek z owocu dzikiej róĪy 10 mg *
 Proszek z liĞci rozmarynu 25 mg *
 Proszek z liĞci szpinaku 10 mg *
 Proszek z mikroalgi Spirulina 10 mg *
 Kurkuminoidy 

( z ekstraktu z  korzenia kurkumy) 19 mg *
 Proszek z liĞci rukwi wodnej 25 mg *
 Ustabilizowana mieszanka 

probiotyczna ProBioTx™ 35 mg *

Informacje o produkcie  
Jedna dawka  Dwie páaskie miarki (ok. 26,1 g)
 Dawek w opakowaniu 30

 EC NRV = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC)   * - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia
EU.PI.MOD 10B 

 Suplementów diety nie naleĪy stosowaü jako substytutu odĪywiania.

 Produkt przeznaczony równieĪ dla osób
 stosujących dietĊ wegetariaĔską.

Produkt bezglutenowy

*Obecnie przepisy UE nie wskazują dziennego zalecanego spoĪycia báonnika
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PROANTHENOLS® 
WspomóĪ swój organizm w walce ze stresem oksydacyjnym!
Jeden z najlepszych produktów fi rmy Lifeplus, od wielu lat faworyt niezliczonej 
rzeszy klientów! 50 lat badaĔ przyczyniáo siĊ do stworzenia preparatu 
Proanthenols, którego podstawowym skáadnikiem są najwyĪszej jakoĞci 
oligomeryczne proantocyjanidyny (OPC), skoncentrowany wyciąg z pestek 
winogron i kory niektórych gatunków sosny z poáudniowej Francji.

Synergiczna formuáa zawiera równieĪ witaminĊ C, która przyczynia siĊ do ochrony 
komórek przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. 

Produkt nr 4469 50 mg 60  tabletek
Produkt nr 4468 50 mg 240  tabletek
Produkt nr 4470 100 mg 60  tabletek

 Suplementów diety nie naleĪy stosowaü jako substytutu odĪywiania.

Informacje o produkcie – 100 mg  
Tabletek w opakowaniu 60
ZawartoĞü w 2 tabletkach   %EC NRV
 Witamina C (kwas askorbinowy) 40 mg 50%
 Oligoproantycjanidy (OPC) 200 mg *
 Biofl awonoidy cytrynowe w proszku  (z caáych owoców) 260 mg *
 Hesperydyna (z kompleksu hesperydynowego) 50 mg *
 Rutyna 40 mg *
Dihydrat kwercetyny 10 mg *
  EC NRV = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC)   
* - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia

EU.PI.MOD 4C  Produkt przeznaczony równieĪ dla osób
 stosujących dietĊ wegetariaĔską.

Produkt bezglutenowy
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 Informacje o produkcie  
 IloĞü kapsuáek Īelowych w opakowaniu 60
ZawartoĞü w 1 kapsuáce   %EC RDA
Witamina D (kolekalciferol) 20 µg 400%
Witamin E (d-alfa-tokoferol) 3 mg _-TE 25%
 Nienasycone kwasy táuszczowe 

Omega-3 (dawka minimalna) 600 mg *
 EPA (kwas eikozapentaenowy) 60 to 150 mg *
 DHA (kwas dokozaheksaenowy, dawka minimalna) 430 mg *
 Mieszanka olejków eterycznych E32 32 mg *
EC RDA = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC).  
 * - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.

EU.DE.PI.MOD 1E Produkt bezglutenow

OMEGOLD® 
Kapsuáki z olejem rybim bogate w kwasy omega-3 – 
DHA i EPA 
Kwasy táuszczowe omega-3 to doskonaáe rozwiązanie 
wspomagające najbardziej znaczące funkcje organizmu. 
Nienasycone kwasy táuszczowe omega-3 EPA i DHA 
wspomagają prawidáowe dziaáanie serca, funkcje poznawcze 
oraz wzrok. Ponadto kapsuáki OmeGold zawierają witaminĊ 
D, która wspiera system odpornoĞciowy, oraz witaminĊ E, 
która pomaga chroniü komórki przed szkodliwym dziaáaniem 
oksydantów. Mieszanka ta polepsza ogólny stan zdrowia caáej 
rodziny, dziĊki wprowadzaniu do codziennej diety wysokiej 
jakoĞci nienasyconych kwasów táuszczowych omega-3. 

 Produkt nr 5000  60 kapsuáek Īelowych

 Suplementów diety nie naleĪy stosowaü jako substytutu odĪywiania.
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ALOE VERA CAPS
Wygodne, wysokiej jakoĞci kapsuáki
Aloes jest znany od wieków jako roĞlina uĪywana w 
celu poprawy stanu zdrowia i samopoczucia. Lifeplus 
oferuje áatwą do poákniĊcia kapsuákĊ, która áączy w sobie 
ekstrakt z aloesu oraz wapĔ.

 Produkt nr 5044 60 kapsuáek

ĝrednia wartoĞü odĪywcza w 100 g:
WartoĞü energetyczna 1443 kJ (344 kcal)  17%
Táuszcze 13,7 g 20%

w tym táuszcze nasycone 1,1 g 11%
W glowodany 47,5  g 18%

w tym cukry 37,9  g 
Báonnik 13,5  g
Biaáka 7,6  g 15%
Sól 0,05  g 1%

EU.DE.PI.MOD 1C

 Informacje o produkcie 
 Kapsuáek w opakowaniu 60
ZawartoĞü w kapsuáek  %EC NRV
WapĔ 54 mg 7%
 Glicyna 325 mg *
 L-Glutamina 250 mg *
 Liofi lizowany Ĩel aloesowy 30 mg *
  EC NRV = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC)   
* - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia

Referencyjna wartoĞü spoĪycia dla przeciĊtnej osoby dorosáej (8 400 kJ/2 000 kcal).
ZawartoĞü soli jest wyáącznie dziĊki obecnoĞci naturalnie wystĊpującego sodu.

EU.DE.PI.MOD 1D  Produkt przeznaczony równieĪ dla osób
 stosujących dietĊ wegetariaĔską.

Produkt bezglutenowy

Produkt bezglutenowy

Batony owocowe Lifeplus® BIOlogik™

Migdaáowo-waniliowy, bezglutenowy baton ekologiczny 
Czysty smak migdaáów z odrobiną wanilii – baton BIOlogik™ Almond-Vanilla Fruit Bar to pyszna, bezglutenowa 
przekąska, która zawiera tylko najlepszej jakoĞci skáadniki speániające najwyĪsze wymagania odnoĞnie czystoĞci 
i smaku. Pieczoáowicie dobrane suszone owoce o piĊknym aromacie, jądra orzechów oraz zboĪa zostaáy 
poáączone tak, aby uzyskaü wspaniaáy smak – bez dodatku cukru. Batony BIOlogik są równieĪ bogate w báonnik 
oraz posiadają Ğwiadectwo pochodzenia ekologicznego – to przepyszna przekąska z samej natury!

  Produkt nr 1803 20  batoników w 
opakowaniu

oBat
daMigd
yCzysty
ąsprzeką
kui smak
zopoáącz

oraz pooraz p

 Produ
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Informacje o produkcie  
 Tabletek w opakowaniu 180
 ZawartoĞü w 4 tabletkach   %EC RDA
 Witamina E (d-alpha tokoferolu kwas bursztynian) 50 mg_-TE  417%
Chlorowodorek tiaminy (Witamina B-1) 33,3 mg  3027%
Rybofl awina (Witamina B-2) 33,3 mg  2379%
 Niacyna (nikotynamid) 33,3 mg  208%
 Witamina B-6 (chlorowodorek  pirydoksyny) 8 mg  571%
 Kwas foliowy (kwas  pteromonoglutaminowy) 132  µg  66%
Witamina B-12 (áćcznie) 141  µg  5640%

Cyjanokobalamina 133  µg  5320%
Dibenkozyd (deoksyadenozylokobalamina) 8  µg  320%

 Kwas pantotenowy  (w postaci  d-pantotenianu wapna) 34 mg  567%
 Witamina K-1 (fi tomenadion) 66  µg  88%
 Selen (w postaci seleninu sodu) 40  µg  73%
 Chrom  (jako chlorek III chromu) 33  µg  83%
L-karnityna (z L-winianu L karnityny) 133 mg  *
N-acetylo-L-karnityna 73 mg  *
N-acetylo-L-cysteina 200 mg  *

ZawartoĞü w 4 tabletkach   %EC RDA
Dwuwinian dimetyloaminoetanolu (DMAEB) 80 mg *
Fosfatydyloseryny (z kompleksu fosfolipidowego soi) 15 mg *
Wyciąg z caáych roĞlin Huperzia Serrata  

(Huperzia serrata (Thunb. ex Murray) Trevis)  2,4 mg *
Ekstrakt z liĞci Ginkgo Biloba 40 mg *
Wyciąg z nadziemnych czĊĞci roĞliny Gotu Kola 120 mg *
 Proszek z korzenia ĨeĔ-szenia syberyjskiego 

(Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.)   20 mg *
Proszek z norweskich krasnorostów 

(Ascophyllum nodosum L.) (z caáych roĞlin) 13 mg *
Biofl awonoidy cytrynowe w proszku  (z caáych owoców) 13 mg *
 Kwas alfa-liponowy 60 mg *
 L-Glutamina 120 mg *
 L-Fenylalanina 133 mg *
Tauryna 200 mg *
 L-Tyrozyna 60 mg *

EC RDA = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE. ( dyrektywa 2008/100/EC).   * - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia
EU.PI.MOD 5A

BRAIN FORMULA
Naturalne rozwiązanie dla Īycia w szybkim tempie
ĩyjemy w coraz szybszym tempie, co przyczynia siĊ to do coraz czĊstszego siĊgania po sztuczne Ğrodki stymulujące, w 
celu sprostania trudnoĞciom dnia. Preparat Brain Formula to odpowiedĨ fi rmy Lifeplus na to, jak zachowaü dobrą formĊ i 
koncentracjĊ, uĪywając skáadników pochodzenia naturalnego.

Opatentowana mieszanka wysokiej jakoĞci witamin i skáadników odĪywczych zostaáa stworzona, aby w sposób naturalny 
wspóápracowaü z naszym organizmem. Produkt ten zawiera kwas pantotenowy, który korzystnie wpáywa na pracĊ umysáową 
mózgu i redukuje zmĊczenie, niacynĊ i witaminĊ B6, które wspomagają funkcje psychologiczne, oraz chrom, który pomaga 
utrzymaü prawidáowe stĊĪenie glukozy we krwi – i wiele innych skáadników dobranych specjalnie dla optymalizacji mieszanki 
oraz dla zwiĊkszenia koncentracji i utrzymania prawidáowego poziomu energii w organizmie.

Produkt nr 4459 180 tabletek

 Suplementów diety nie naleĪy stosowaü jako substytutu odĪywiania.

 Produkt przeznaczony równieĪ dla osób
 stosujących dietĊ wegetariaĔską.

Produkt bezglutenowy
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CALMAG PLUS
WapĔ i magnez wspomagają dobre 
samopoczucie.  
Nie jest tajemnicą, Īe wapĔ jest niezbĊdny w celu 
utrzymania prawidáowego stanu koĞci i zĊbów, ale nie 
wszyscy wiedzą, Īe pierwiastek ten przyczynia siĊ do 
prawidáowego funkcjonowania wielu innych procesów 
zachodzących w caáym organiĨmie! WapĔ bierze udziaá 
w procesie wytwarzania czerwonych krwinek, jak równieĪ 
pomaga utrzymaü odpowiedni poziom energii i prawidáową 
funkcjĊ miĊĞni. DziĊki dodatku magnezu, który wpáywa 
na prawidáowe funkcjonowanie ukáadu nerwowego oraz 
pomaga organizmowi w procesie syntezy biaáek, preparat 
Cal Mag to wysokiej jakoĞci odĪywczy suplement diety, 
który dba nie tylko o koĞci i zĊby!

Produkt nr 4455   300 tabletek

EU.PI.MOD 5A

Informacje o produkcie  
 Tabletek w opakowaniu 300
 ZawartoĞü w 6 tabletkach  %EC RDA
 Witamina C (w postaci L-askorbinianu wapnia) 144 mg 180%
 Witamina D-3 (cholekalcyferol) 6   µg 120%
 Wapno (áćcznie) 600 mg 75%
Fosfor (áćcznie) 107 mg 15%
 Magnez (áćcznie) 300 mg 80%
 Cynk (w postaci glukonianu cynku) 9 mg 90%
 Witamina K-1 (fi tomenadion) 38  µg 51%
 MiedĨ (w postaci glukonianu miedzi) 0,6 mg 60%
 Mangan (w postaci glukonianu manganu) 3 mg 150%
 Bor (w postaci boranu sodowego) 3,6 mg *
 Chlorowodorek betainy 60 mg *
 Kwas L-glutaminowy 120 mg *
 Proszek z liĞci lucerny 24 mg *
Krzem (jako kwas krzemowy) 3 mg *
 Proszek z norweskich krasnorostów 

(Ascophyllum nodosum L.) (z caáych roĞlin) 12 mg * 
 EC RDA = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC).  
 * - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.

 Produkt przeznaczony równieĪ dla osób
 stosujących dietĊ wegetariaĔską.

Produkt bezglutenowy
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Informacje o produkcie  
 Tabletek w opakowaniu 180
 ZawartoĞü w tabletce    %EC NRV
Tiamina HCl (witamina B-1)  0,167 mg 15%
Rybofl awina (witamina B-2) 0,167 mg 12%
 Niacyna (nikotynamid) 0,2 mg NE 1%
 Witamina B-6 (chlorowodorek  pirydoksyny) 0,167 mg 12%
 Kwas foliowy  (kwas  pteromonoglutaminowy) 30   µg 15%
 Witamina B-12 (cyjanokobalamina) 1   µg 40%
L-arginina (z monochlorowodorku L-argininy) 500 mg *
Chlorowodorek L-lizyny 17 mg *
Wyciąg z káączy myszopáocha kolczastego 6 mg *
Wyciąg z nasion kasztanowca zwyczajnego 6 mg *
 Ekstrakt z lis´ ci Ginkgo Biloba 22 mg *
Wyciąg z kory catuaba 15 mg *
  EC NRV = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC)   
* - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia

EU.PI.MOD 7A

CIRCULATION FORMULA
Wspomaga krąĪenie
Krew oraz wydajnoĞü krąĪenia mają ogromne znaczenie 
dla naszego codziennego samopoczucia. Preparat 
Circulation Formula to wysokiej klasy receptura stworzona, 
aby wspomagaü prawidáowe krąĪenie krwi. Zawiera 
wspóádziaáające ze sobą witaminy z grupy B oraz wysokiej 
jakoĞci wyciągi z zióá. Tiamina dziaáa korzystnie na serce, 
kwas foliowy wspomaga proces tworzenia krwi, a rybofl awina 
pomaga utrzymaü odpowiedni poziom czerwonych krwinek. 
Ta wysokiej jakoĞci receptura zawiera równieĪ argininĊ.  

Produkt nr 4480 180  tabletek

 Produkt przeznaczony równieĪ dla osób
 stosujących dietĊ wegetariaĔską.

Produkt bezglutenowy

Informacje o produkcie  
 Jedna dawka 1 równa miarka (11,8 g)
 Dawek w opakowaniu 60

  ZawartoĞü w dawce    %EC NRV
 Báonnik 8    g 

Báonnik rozpuszczalny 5    g 
 Báonnik nierozpuszczalny 3    g 

 Proszek z nasion babki jajowatej 7,4    g *
Proszek z áusek nasion babki jajowatej 1,8    g *
Maltodextrin 2,7    g *
 Proszek z nasion lnu (beztáuszczowy) 177 mg *
 Proszek z endospermy nasion guar 

(Cyamopsis tetragonolobus) 177 mg *
 Proszek z liĞci orzecha  amerykan´skiego 118 mg *
Proszek z alginian morkich 94 mg *
 Proszek z buraków 59 mg *
 Ustabilizowana mieszanka probiotyczna ProBioTx™ 11,8 mg *
  EC NRV = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC)   
* - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia

EU.DE.PI.MOD 5B

COLON FORMULA 
Naturalna receptura wspierająca metabolizm
Kluczem do ogólnego dobrego samopoczucia jest 
zdolnoĞü organizmu do usuwania zbĊdnych skáadników. 
Jest to proces niezbyt fascynujący, ale waĪny! 

Preparat Colon Formula fi rmy Lifeplus wspomaga 
naturalny proces oczyszczania. W parze ze zdrową dietą, 
bogatą w owoce i warzywa, preparat Colon Formula 
wspiera naturalny proces wypróĪniania. Jest to doskonaáy 
wybór, aby wzbogaciü dietĊ w báonnik.

Produkt nr 4443 708 g 

 Produkt przeznaczony równieĪ dla osób
 stosujących dietĊ wegetariaĔską.

Produkt bezglutenowy20



Informacje o produkcie  
 Tabletek w opakowaniu 60
 ZawartoĞü w 2 tabletkach    %EC NRV
Wapno (z wodorofosforanu wapnia) 228  mg 29%
 Fosfor (z wodorofosforanu wapnia) 176  mg 25%
 Koenzym Q-10 100  mg *
Lecytyna (z soi) 100  mg *
 Biofl awonoidy cytrynowe  (w proszku z caáych owoców) 50  mg *
 Dihydrat kwercetyny 10  mg *
  EC NRV = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC)   
* - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia

EU.DE.PI.MOD 3B

CO-Q-10 PLUS™

Poáączenie mineraáów i enzymów wspomagające 
utrzymanie odpowiednich poziomów energii.
Koenzymy takie jak koenzym Q10 pomagają organizmowi 
w przetwarzaniu energii pochodzącej z poĪywienia. 
Preparat Co-Q-10 Plus zawiera nie tylko koenzym Q10, 
ale równieĪ wapĔ i fosfor, niezbĊdne mineraáy wspierające 
organizm w wytwarzaniu energii.

 Produkt nr 5591 60 tabletek  Produkt przeznaczony równieĪ dla osób
 stosujących dietĊ wegetariaĔską.

Produkt bezglutenowy

 Suplementów diety nie naleĪy stosowaü jako substytutu odĪywiania. Suplementów diety nie naleĪy stosowaü jako substytu

DIGESTIVE FORMULA
Unikalny preparat wspomagający pracĊ ukáadu 
pokarmowego 
Prawidáowe funkcjonowanie ukáadu pokarmowego jest 
uzaleĪnione od prawidáowoĞci procesów zachodzących 
z udziaáem kwasów i enzymów trawiennych. Skuteczne 
trawienie caáego poĪywienia, áącznie z biaákami, táuszczami 
i wĊglowodanami záoĪonymi, zapewnia organizmowi 
maksymalną dawkĊ substancji odĪywczych.  Oprócz 
wyciągów z rozmaitych roĞlin i korzeni preparat Digestive 
Formula zawiera wapĔ, który wspomaga prawidáowe 
funkcjonowanie enzymów trawiennych – pomagając 
organizmowi efektywnie przyswoiü substancje odĪywcze.

Produkt nr 4452 90 tabletek

Informacje o produkcie  
 Tabletek w opakowaniu 90
 ZawartoĞü w 3 tabletkach    %EC NRV
 Wapno 75 mg 9%
 Fosfor 42 mg 5%
 Amylaza 150 mg *
ħóáü 135 mg *
 Bromelaina 90 mg *
 Lipaza 75 mg *
 Pankreatyna 6X  300 mg *
 Pankrolipaza 330 mg *
 Papaina 90 mg *
 Pepsyna 210 mg *
 Chlorowodorek betainy 450 mg *
 Kwas L-glutaminowy 60 mg *
 L-Glicyna 15 mg *
 Proszek z liĞci aloesu 15 mg *
 Proszek z korzenia buraka cukrowego 

(beta vulgaris rubra L.) 15 mg *
 Gliceryna 36 mg *
 Lecytyna (sojowa) 15 mg *
 Proszek z liĞci miĕty 15 mg *
 Ustabilizowana mieszanka 

probiotyczna ProBioTx™ 60 mg *
  EC NRV = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC)   
* - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia

EU.PI.MOD 5A Produkt bezglutenowy
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LIFEPLUS DISCOVERY
Kapsuáki zawierające wyciąg z káączy traganka
Produkt Lifeplus Discovery oparto na oczyszczonym 
koncentracie wyciągu z zioáa znanego jako traganek 
(Astragalus). Opracowana przez producenta mieszanka 
zawiera takĪe wyciągi z innych zióá, co tworzy nowoĞü
wĞród produktów z serii Lifeplus.

Produkt nr 5096 30  kapsuáek

Informacje o produkcie  
 Kapsuáek w opakowaniu 30
ZawartoĞü w 1 kapsuáce   %EC NRV
Mieszanka wáasna producenta zawierająca: 

Wyciąg z korzenia, traganka, wyciąg z kory cynamonowca, wyciąg 
z caáych owoców granatowca, wyciąg z korzenia imbiru, dihydrat 
kwercetyny 9 mg *

  EC NRV = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC)   
* - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia

EU.DE.pi.MOD 1F  Produkt przeznaczony równieĪ dla osób
 stosujących dietĊ wegetariaĔską.

Produkt bezglutenowy

Informacje o produkcie   
 Kapsuáek w opakowaniu 120
  ZawartoĞü w 4 kapsuákach   %EC NRV
Opatentowany D-C Complex™ 2050 mg *

D-mannoza  *
Wyciąg z Īurawiny  *

  EC NRV = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC)   
* - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia

EU.DE.PI.MOD 2A  Produkt przeznaczony równieĪ dla osób
 stosujących dietĊ wegetariaĔską.

Produkt bezglutenowy

D-MANNOSE PLUS
D-mannoza i ekstrakt z Īurawiny
D-mannoza to naturalny cukier, który jest minimalnie 
przetwarzany na energiĊ oraz nie stymuluje wyrzutu 
insuliny. Preparat ten jest doskonaáym suplementem diety, 
w szczególnoĞci w poáączeniu z ekstraktem z Īurawiny, 
który jest naturalnym Ĩródáem D-mannozy oraz wielu innych 
roĞlinnych skáadników odĪywczych. 

'ĩurawina, pochodząca z Ameryki Póánocnej daleka kuzynka 
europejskiej borówki brusznicy, byáa traktowana przez 
rdzennych Amerykanów jako podstawowy skáadnik ich diety. 
Obecnie produkty na bazie Īurawiny cieszą siĊ uznaniem na 
caáym Ğwiecie. 

Preparat D-Mannose Plus to wysokiej jakoĞci suplement diety 
oparty na opatentowanym przez naszą fi rmĊ D-C™ Complex 
(ekstrakt z D-mannozy i Īurawiny), wyprodukowany, przy 
najwyĪszych standardach, w formie áatwej w uĪyciu kapsuáki.

Produkt nr 4008 120  kapsuáek
22



EPA PLUS
Kapsuáki z kwasami táuszczowymi omega-3 
Stworzony przez ekspertów lipidowy koncentrat morski, 
EPA Plus, dostarcza nienasyconych kwasów táuszczowych 
omega-3 tym, którzy szukają prostego sposobu na 
zaopatrzenie w nie organizmu. DHA – nienasycony kwas 
táuszczowy omega-3 – wpáywa korzystnie na rozwój i 
funkcjonowanie mózgu, a kwas EPA wspomaga serce. 
Ponadto preparat EPA Plus, dziĊki synergicznie wpáywającej 
zawartoĞci witaminy E, chroni komórki przed dziaáaniem 
stresu oksydacyjnego. Kieruj siĊ gáową i sercem – uzupeánij 
swoją dietĊ, korzystając z EPA Plus!

Produkt nr 5512 90 kapsuáek

Informacje o produkcie  
 Kapsuáek w opakowaniu 90
 ZawartoĞü w 3 kapsuákach %EC RDA
Witamina E (d-alfa tokoferolu) 4 mg _-TE 33%
 EPA (kwas eikozapentaenowy) 420 mg *
 DHA (kwas dokozaheksaenowy) 300 mg *
 EC RDA = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC).   * - nie 
ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.
EU.DE.PI.MOD 3C Produkt bezglutenowy

Informacje o produkcie  
 Kapsuáek w opakowaniu 60
 ZawartoĞü w 3 kapsuákach %EC RDA
Witamina E (octan DL-Alpha tokoferolu) 20 mg _-TE 167%
 Olej z wiesioáka 1000 mg *

Kwas gamma-linolenowy 80 mg *
 EC RDA = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC).   * - nie 
ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.
EU.DE.PI.MOD 4A  Produkt przeznaczony równieĪ dla osób

 stosujących dietĊ wegetariaĔską.
Produkt bezglutenowy

EVENING PRIMROSE OIL
Naturalne Ĩródáo niezbĊdnych kwasów 
táuszczowych
Preparat Evening Primrose Oil zostaá wyprodukowany 
z nasion wiesioáka, które są naturalnym Ĩródáem kwasu 
linolowego (LA) oraz kwasu gamma-linolowego (GLA). LA 
i GLA to tzw. niezbĊdne nienasycone kwasy táuszczowe 
(NNKT), które moĪna spoĪywaü w wystarczającej iloĞci, jeĞli 
dba siĊ o zbilansowaną dietĊ.  Preparat Evening Primrose 
Oil to doskonaáy suplement dla tych, którzy mają problemy 
ze spoĪywaniem zbilansowanej diety ze wzglĊdu na czynniki 
Ğrodowiskowe. Nasza receptura dodatkowo zawiera 
witaminĊ E, która przyczynia siĊ do ochrony komórek przez 
dziaáaniem stresu oksydacyjnego.

Produkt nr 5529 60 kapsuáek

 Suplementów diety nie naleĪy stosowaü jako substytutu odĪywiania.
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EU.PI.MOD 5A

Informacje o produkcie  
 Tabletek w opakowaniu 60
ZawartoĞü w 2 tabletkach    %EC RDA
 Witamina A (beta-karoten) 750  µg RE 94%
Witamina C  (kwas L-askorbinowy) 140 mg 175%
 Niacyna (nikotynamid) 20 mg NE 125%
 Magnez (cytrynian magnezu) 14 mg 4%
 Cynk (w postaci glukonianu cynku) 10 mg 100%
 Selen (w postaci seleninu sodu) 100  µg 182%
 Ekstrakt z owoców borówki czarnej 420 mg *
 Rutyna 80 mg *
 Hesperydyna 40 mg *
Dihydrat kwercetyny 40 mg *
L-glutation 2000  µg *
 Luteina (z ekstraktu luteinowego) 4 mg *
Kwiatowy wyciąg zeaksantyny 

(z aksamitki wzniesionej, (Tagetes erecta L.)) 4 mg *
 EC RDA = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC).   * - nie 
ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.

EYE FORMULA 
Wspomaga i utrzymuje zdrowy wzrok
Preparat Eye Formula zawiera unikalną mieszankĊ 
wspóádziaáających ze sobą mikroelementów i naturalnych 
skáadników z zióá, które áączą w sobie tradycyjną wiedzĊ i 
doĞwiadczenie z nauką, aby w szczególnoĞci wspomagaü i 
utrzymywaü ogólne dobre zdrowie oczu.

Oparty na najnowszych badaniach, preparat Eye Formula áączy 
w sobie skáadniki, które mają na celu odĪywiaü i wspomagaü 
delikatne tkanki i funkcjonowanie oczu. Preparat ten zawiera 
witaminĊ A, która ma korzystny wpáyw na wzrok, jak równieĪ 
cynk, który wspomaga przyswajanie witaminy A, a takĪe sam 
wykazuje pozytywne dziaáanie dla ochrony oczu. We wspóápracy 
z selenem, cynk równieĪ pomaga chroniü komórki przed 
dziaáaniem stresu oksydacyjnego.

Doskonaáe rozwiązanie dla tych, którzy chcą uzupeániü niedobory 
organizmu i mają oczy szeroko otwarte na swoją przyszáoĞü!

Produkt nr 4454 60 tabletek

 Produkt przeznaczony równieĪ dla osób
 stosujących dietĊ wegetariaĔską.

Produkt bezglutenowy

Produkt nr 4454 Produkt nr 4454

FUSIONS RED™

Wysoce skoncentrowana mieszanka owoców
Ulubiony produkt Lifeplus, kapsuáki Fusions Red to idealna 
kombinacja nauki, natury – i Ğwietnego smaku, który sprawia, Īe 
są one jeszcze bardziej atrakcyjne!

Produkowane ze skoncentrowanej mieszanki jagód, zawierają 
wiĞnie, owoce granatu, acai i inne. Kapsuáki są skonstruowane 
w taki sposób, aby zachowaü ĞwieĪoĞü i jakoĞü naturalnych, 
roĞlinnych elementów odĪywczych.

àatwe do poákniĊcia, Ğwietne w smaku!

Produkt nr 4000 60 kapsuáek

Informacje o produkcie  
 Kapsuáek w opakowaniu 60
 ZawartoĞü w 1 kapsuáce   %EC NRV
WartoĞü energetyczna 13 kJ or 3 kcal  0,2%
Táuszcze 0,0 g *

w tym táuszcze nasycone 0,0 g *
którego Trans 0,0 g *

Wĕglowodany 0,7  g 0,3%
w tym cukry 0,4  g 0,4%

Báonnik 0  g
Biaáka 0  g 0%
Sól 0,1  g 1,7%
 Opatentowana mieszanka owocowa 1000  mg *

EU.PI.MOD 2F  Produkt przeznaczony równieĪ dla osób
 stosujących dietĊ wegetariaĔską.

Produkt bezglutenowy

  EC NRV = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC)   
* - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia

 Suplementów diety nie naleĪy stosowaüjako substytutu odĪywiania.
24



HEART FORMULA 
Fachowo dobrana mieszanka substancji odĪywczych dla zdrowia ukáadu krwionoĞnego
Preparat Heart Formula zostaá stworzony, aby wspomagaü ukáad krwionoĞny, czyli serce, tĊtnice i Īyáy. Produkt ten zawiera 
tiaminĊ, znaną równieĪ jako witamina B1, która wspomaga prawidáowe funkcjonowanie serca. Ponadto w skáad preparatu 
wchodzą: unikalny kompleks wspóádziaáających ze sobą substancji odĪywczych, takich jak witamina B6, która uczestniczy 
w produkcji czerwonych krwinek, oraz witamina C, która wspomaga produkcjĊ wáókien kolagenowych niezbĊdnych dla 
zdrowych naczyĔ krwionoĞnych. Odpowiednio wyselekcjonowane mineraáy wraz z naturalnymi ekstraktami roĞlinnymi i naszą 
opatentowaną bazą PhytoZyme, która zapewnia odpowiednią synergiĊ wszystkich skáadników, ulepszają dziaáanie receptury.

UmiejĊtnie dobrane witaminy oraz waĪne skáadniki mineralne w synergetycznej mieszance optymalizują dziaáanie receptury 
– to produkt, który trzeba wziąü sobie do serca!

Produkt nr 4451 300 tabletek

EU.PI.MOD 8

Informacje o produkcie  
 Tabletek w opakowaniu 300
 ZawartoĞü w 3 tabletkach     %EC RDA
Witamina A (áćcznie) 1800   µg RE 225%

Octan retinolu 450   µg RE 56%
Beta-karoten 1350   µg RE 169%

Witamina C (kwas L-askorbinowy) 600 mg 750%
Witamina D-3 (cholekalcyferol) 2,7   µg 54%
Witamina E (d-alpha tokoferolu kwas bursztynian) 50 mg _-TE 417%
Niacyna (nikotynamid) 3 mg NE 19%
Witamina B-6 (chlorowodorek pirydoksyny) 15 mg 1071%
Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) 210   µg 105%
Witamina B-12 (cyjanokobalamina) 180   µg 7200%
WapĔ (z wodorofosforanu wapnia) 22 mg 3%
Fosfor (z wodorofosforanu wapnia) 17 mg 2%
Magnez (áćcznie) 128 mg 34%
Selen (jako selenian sodu) 48   µg 87%
MiedĨ  (w postaci glukonianu miedzi) 0,06 mg 6%
Mangán (mangán-glükonát formájában) 1,2 mg 60%
Oktakosanol 3,6 mg *
 L-Karnityna 45 mg *

 ZawartoĞü w 3 tabletkach   %EC RDA
 Biofl awonoidy cytrynowe  (w proszku z caáych owoców) 18 mg *
 Rutyna 18 mg *
Dysmutaza ponadtlenkowa 15 mg *
Chlorowodorek L-cysteiny 90 mg *
DL-metionina 60 mg *
Tauryna 36 mg *
Zćbek czosnku w proszku 6 mg *
Wycićg z korzenia imbiru 42 mg *
 Ekstrakt z Japanese Knotweed

(Polygonum cuspidatum Sieb. & Zucc.) 12 mg *
Wycićg z liĞci rozmarynu 18 mg *
 Kurkuminoidy  (z ekstraktu z  korzenia kurkumy) 17 mg *
 Inozytol 24 mg *
 Chlorowodorek betainy 120 mg *
 Dwuwinian choliny 24 mg *
Serrapeptaza 15 mg *
Trypsyna 120 mg *
 Bromelanina 285 mg *
 Papaina 13 mg *

 EC RDA = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE  (dyrektywa 2008/100/EC).   * - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.

Produkt bezglutenowy
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 Suplementów diety nie naleĪy stosowaü jako substytutu odĪywiania.

IMMUNE FORMULA 
Specjalne wsparcie systemu odpornoĞciowego
Preparat Immune Formula to jedna z najlepiej przemyĞlanych i dobranych receptur Lifeplus. Bazując na 
naszej ekspertyzie, dobraliĞmy kombinacjĊ wysokiej jakoĞci skáadników, aby stworzyü produkt dopasowany do 
konkretnych potrzeb.

Opatentowana mieszanka áączy w sobie szereg ekstraktów pozyskanych z natury, witaminĊ B12 i kwas foliowy, 
które wpáywają na prawidáowe funkcjonowanie ukáadu odpornoĞciowego, oraz opatentowaną bazĊ PhytoZyme, 
aby zmaksymalizowaü synergiĊ skáadników. Produkt ten to doskonaáe rozwiązanie dla tych, którzy chcą wspomóc 
normalne funkcjonowanie swego systemu odpornoĞciowego.

 Produkt nr 4458  120 tabletek

Informacje o produkcie  
 Tabletek w opakowaniu 120
ZawartoĞü w 2 tabletkach   %EC RDA
 Kwas foliowy

 (kwas pteromonoglutaminowy) 40  µg 20%
 Witamina B-12  (cyjanokobalamina) 50  µg 2000%
 Mycoceutical Mix (Proszki) 250 mg *
 Glukany 1,3 Beta 

 (z Beta Glucan Complex) 40 mg *
 Chlorowodorek betainy 100 mg *
 Bromelanina 33 mg *
 Koenzym Q-10 4 mg *
 Inozytol 90 mg *
Inozytol SzeĞciofosforowy (IP6) 70 mg *
L-Karnityna 20 mg *
 Kwercetyna 40 mg *
 Ekstrakt z Japanese Knotweed 20 mg *

ZawartoĞü w 2 tabletkach  %EC RDA
 ħel z liĞci aloesu (Proszek) 10 mg *
Ekstrakt z korzenia ħeĔszenia 20 mg *
 Ekstrakt z káącza traganka 93 mg *
 Ekstrakt z korzenia  ChiĔskiej Tarczycy 40 mg *
 Ekstrakt z korzenie Gotu Cola 40 mg *
 Ekstrakt z liĞci zielonej herbaty 80 mg  
 Ekstrakt z ziaren ostu mlecznego 30 mg *
 Proszkowany owoc Noni 15 mg *
 Ekstrakt liĞci z oliwy 20 mg *
 Ekstrakt z granatu 18 mg *
 Proszek z owocu Ligustra (Jagoda) 93 mg *
 Ekstrakt z owocu  Schisandra Chinensis 63 mg *
 Ekstrakt z korzenia  30 mg *
 Kurkuminoidy  (z ekstraktu z  korzenia kurkumy) 38 mg *

 EC RDA = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE  (dyrektywa 2008/100/EC).   * - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.

EU.PI.MOD 5  Produkt przeznaczony równieĪ dla osób
 stosujących dietĊ wegetariaĔską.

Produkt bezglutenowy
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IRON PLUS
Fachowo dobrana receptura wzbogacająca 
dietĊ w Īelazo 
ĩelazo to niezbĊdny skáadnik codziennej diety; 
wspomaga produkcjĊ czerwonych krwinek, uczestniczy 
w procesie rozprowadzania tlenu w organizmie oraz 
pomaga zredukowaü zmĊczenie. 

Preparat Iron Plus, dla optymalnego dziaáania, 
zawiera dodatkowe skáadniki, takie jak witamina B12 
podtrzymująca poziom energii w organizmie oraz 
witamina C, która wspomaga system odpornoĞciowy i 
uáatwia organizmowi przyswajanie Īelaza. Ta fachowa 
receptura sprawia, Īe preparat Iron Plus jest Ğwietnym 
sposobem na uzupeánienie niedoboru Īelaza w naszym 
organizmie.

Produkt ten przeznaczony jest wyáącznie dla osób na 
diecie ze zwiĊkszonym zapotrzebowaniem na Īelazo.

Produkt nr 4389  60 tabletek 

Informacje o produkcie  
 Tabletek w opakowaniu 60
 ZawartoĞü w tabletce   %EC RDA
Witamina C (kwas L-askorbinowy) 130  mg 163%
Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) 100  µg 50%
Witamina B-12 (cyjanokobalamina) 25  µg 1000
ħelazo (bis-glicynian Īelaza(II)) 15  mg 107%
 EC RDA = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC).   * - nie 
ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.
EU.PI.MOD 1

IRON PLUS
Fachowo dobr
dietĊ w Īelazo 
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w procesie rozpro
pomaga zredukow

Preparat Iron Plus
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wiwiwiw tatatamimina C, która
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Produkt ten przez
diecie ze zwiĊksz

Produkt nr 4389 

 Produkt przeznaczony równieĪ dla osób
 stosujących dietĊ wegetariaĔską.

Produkt bezglutenowy
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 Suplementów diety nie naleĪy stosowaü jako substytutu odĪywiania.

JOINT FORMULA
OdĪywcze wsparcie dla stawów
Wszyscy chcemy byü w dobrej formie – ale zakáada to coĞ 
wiĊcej niĪ tylko dbanie o miĊĞnie. To nasze stawy codziennie 
wykonują ciĊĪką pracĊ poruszania naszym ciaáem, wiĊc 
aby dobrze funkcjonowaáy, warto je wspomagaü. Preparat 
Joint Formula zostaá stworzony dla tych, którzy prowadzą 
aktywny tryb Īycia, aby mogli zadbaü o swoje stawy. Preparat 
Joint Formula to precyzyjna kombinacja mineraáów, które 
wspomagają prawidáowe funkcjonowanie stawów, takich jak 
magnez wspomagający proces syntezy biaáek, gdyĪ stawy (w 
szczególnoĞci chrząstka stawowa), tak jak inne tkanki ciaáa, 
są w wiĊkszoĞci zbudowane z biaáek. W skáad preparatu 
wchodzą równieĪ mangan oraz miedĨ, które wspomagają 
organizm w utrzymaniu prawidáowego stanu tkanek 
áącznych. Cynk zawarty w preparacie Joint Formula pomaga 
organizmowi w przetwarzaniu waĪnych makroskáadników, 
takich jak wĊglowodany i biaáka, z których czerpane są 
substancje – budulec stawów.

Produkt nr 4433  120 tabletek

Informacje o produkcie  
 Tabletek w opakowaniu 120
ZawartoĞü  w 4 tabletkach  %EC RDA
 Magnez (w postaci glukonianu magnezu) 64 mg 17%
 Cynk (w postaci siarczanu cynku) 4 mg 40%
 MiedĨ (w postaci glukonianu miedzi) 0.2 mg 20%
 Mangan (w postaci glukonianu manganu) 2 mg 100%
 Siarczan glukozaminy  Chlorek potasu Sól 1200 mg *
 N-Acetyl D-Glukozaminy 200 mg *
 Siarczan chondroityny 200 mg *
 Kwas hialuronowy 20 mg *
 Hydrolizowany kolagen 100 mg *
Krzem (áącznie) 8 mg *
    EC RDA = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC).   * - nie 
ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.

EU.PI.MOD 3 Produkt bezglutenowy

LYPRINEX™

àatwy do poákniĊcia ekstrakt lipidowy
Opatentowany kompleks lipidowy – jako suplement 
– w maáych, áatwych do poákniĊciach kapsuákach, 
pozyskiwany z wysokiej jakoĞci zielonych maáĪ 
poáawianych w Nowej Zelandii.

Produkt nr 4489  60 kapsuáek

Informacje o produkcie  
 Kapsuáek w opakowaniu 60
  ZawartoĞü w 2 kapsuákach   %EC RDA
 Ekstrakt peáno-lipidowy z maáz´ a nowozelandzkiego

 (Perna canaliculus) 100  mg *
 EC RDA = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC).   * - nie 
ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.
EU.DE.PI.MOD 1W Produkt bezglutenowy
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MENAPLUS
Zioáowa opieka, moc substancji odĪywczych
Wybrane zioáa, takie jak Īen-szeĔ, olibanum i kurkuma, 
umiejĊtnie poáączone z witaminą B6, która pomaga 
regulowaü wydzielanie hormonów, i magnezem, który 
wpáywa korzystnie na ukáad nerwowy. Z tego poáączenia 
powstaá wysokiej jakoĞci suplement diety przeznaczony 
dla kobiet, które chcą skutecznie uzupeániü w swym 
organizmie odpowiednie skáadniki zgodnie ze swymi 
potrzebami.

Produkt nr 5042  240 tabletek

Informacje o produkcie  
 Tabletek w opakowaniu 240
 ZawartoĞü w 5 tabletkach   %EC NRV
 Witamina B-6 (chlorowodorek  pirydoksyny) 50 mg 3571%
 Magnez (áącznie) 150 mg 40%
 Ekstrakt z korzenia ĪeĔ-szenia syberyjskiego  

(Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.) 400 mg *
Ekstrakt z kwiatostanu chmielu (Humulus lupulus L.)  100 mg *
Proszek z Īywicy olibanum (Boswellia serrata Roxb.) 400 mg *
Ekstrakt z korzenia kudzu 

(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi) (40% izofl awon kudzu) 500 mg *
Ekstrakt z korzenia lukrecji (Glycyrrhiza glabra L.)

(bez glicyryzyny)  200 mg *
Ekstrakt z korzenia asparagusa Shatavarii 

(Asparagus racemosus Willd.)  200 mg *
Proszek z korzeni oraz káączy kurkumy 

(Curcuma longa L.)  400 mg *
  EC NRV = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC)   
* - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia
EU.DE.pi.MOD 2A Produkt bezglutenowy
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MEN’S FORMULA 
Stworzony z myĞlą o potrzebach mĊĪczyzn.
MĊĪczyĨni przywiązują coraz wiĊkszą wagĊ do tego, 
aby skutecznie zaspokoiü potrzeby odĪywcze swojego 
organizmu. Preparat Men’s Formula to wysokiej jakoĞci 
suplement diety zawierający witaminy A, B i D oraz cynk 
i selen, które wpáywają na prawidáowe funkcjonowanie 
systemu odpornoĞciowego, a co za tym idzie, prawidáowe 
dziaáanie pĊcherza moczowego, prostaty i przewodu 
moczowego. Ponadto witamina B6 wspomaga utrzymywanie 
odpowiedniego poziomu energii oraz zdolnoĞü organizmu 
do trawienia biaáek i glikogenu (bierze udziaá w procesie 
formowania tkanki miĊĞniowej), jak równieĪ pomaga 
regulowaü gospodarkĊ hormonalną. Cynk wspomaga 
páodnoĞü i czuwa nad utrzymaniem odpowiedniego poziomu 
testosteronu w organizmie, a selen wspiera system 
odpornoĞciowy i produkcjĊ nasienia. DziĊki skáadnikom 
preparatu Men's Formula meĪczyĨni mają dostĊp do 
odĪywiana swoich organizmów wedle potrzeb.

Produkt nr 4446 120  tabletek

Informacje o produkcie  
 Tabletek w opakowaniu 120
ZawartoĞü w 2 tabletkach     %EC RDA
 Witamina A (beta-karoten) 750  µg RE 94%
 Witamina D-3 (cholekalcyferol) 5  µg 100%
 Witamina E (d-alpha tokoferolu kwas bursztynian) 82 mg _−TE 683%
 Witamina B-6   (jako fosforan 5’-pirydoksalu) 10 mg 714%
 Cynk (w postaci glukonianu cynku) 7,5 mg 75%
 Selen (w postaci seleninu sodu) 50  µg 91%
 Bor  (w postaci boranu sodowego) 2 mg *
Beta-sitosterol (z soi) 50 mg *
 Likopen (z ekstraktu likopenowego) 300  µg *
Wyciąg z kory catuaba 50 mg *
 Ekstrakt z liĞci Ginkgo Biloba 10 mg *
Wyciąg z korzenia pokrzywy 225 mg *
Wyciąg z nasion dyni 50 mg *
Wyciąg z owoców boczni piákowanej 170 mg *
L-alanina 100 mg *
Kwas L-glutaminowy 100 mg *
Glicyna 100 mg *
 EC RDA = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC).   * - nie 
ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.

EU.PI.MOD 6

 Suplementów diety nie naleĪy stosowaü jako substytutu odĪywiania.

 Produkt przeznaczony równieĪ dla osób
 stosujących dietĊ wegetariaĔską.

Produkt bezglutenowy
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MICRO•MINS™ PLUS 
Wspaniaáa mieszanka niezbĊdnych mineraáów!
Znakomite rozwiązanie, aby zaopatrzyü organizm w 
podstawowe, niezbĊdne mineraáy. Preparat Micro•Mins Plus 
zawiera róĪnorodne mineraáy, które wykazują pomocnicze 
dziaáanie na szereg procesów zachodzących w caáym 
organizmie, takich jak:

•  Īelazo – wspiera funkcje poznawcze i redukuje zmĊczenie

•  magnez – pomaga utrzymywaü odpowiedni poziom energii w 
organizmie oraz dba o prawidáowy stan koĞci i zĊbów

•  mangan – wspiera wzrost tkanki áącznej, np. chrząstki, 
oraz pomaga chroniü komórki przed dziaáaniem stresu 
oksydacyjnego

•  potas – pomaga utrzymywaü prawidáowy poziom ciĞnienia 
krwi i pracĊ ukáadu nerwowego

Taka iloĞü waĪnych mineraáów w jednej tabletce oznacza, Īe 
preparat Micro•Mins to mikro-produkt o mega dziaáaniu!

Produkt nr 5590 60 kapsuáek

Informacje o produkcie  
 Kapsuáek w opakowaniu 60
 ZawartoĞü w 2 kapsuákach   %EC RDA
ĩelazo 4 mg 29%
Magnez 114 mg 30%
Cynk 0,2 mg 2%
Mangan 2 mg 100%
Potas 99 mg 5%
Naturalna glina humusowa

(naturalne fi tomineraáy) w proszku 600 mg *
Siarka 153 mg *
 EC RDA = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC).   
* - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.

EU.DE.PI.MOD 9  Produkt przeznaczony równieĪ dla osób
 stosujących dietĊ wegetariaĔską.

Produkt bezglutenowy

 Suplementów diety nie naleĪy stosowaü jako substytutu odĪywiania.
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MSM PLUS™ 
Pomaga organizmowi dbaü o stawy 
Preparat MSM Plus to wysokiej jakoĞci receptura, która 
zawiera MSM (metylosiarczan metanu), jak równieĪ 
molibden w formie molibdenianu sodu. Przyczyniają siĊ one 
do prawidáowego metabolizmu aminokwasów siarkowych, co 
pomaga w utrzymaniu stawów w dobrej kondycji.

Produkt nr 4463 240 tabletek

Informacje o produkcie  
 Tabletek w opakowaniu 240
 ZawartoĞü w 2 tabletkach   %EC NRV
Molibden (jako molibdenian sodu) 34  μg 68%
Metylosulfonylometan (MSM) 5000 mg *
 Biofl awonoidy cytrynowe  

(w proszku z caáych owoców) 133 mg *
  EC NRV = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC)   
* - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia

EU.DE.pi.MOD 4C  Produkt przeznaczony równieĪ dla osób
 stosujących dietĊ wegetariaĔską.

Produkt bezglutenowy

PARACLEANSE 
Usprawnia naturalne ruchy jelit
Brak aktywnoĞci, stres oraz Ĩle zbilansowana dieta mogą 
prowadziü do zaparü i spowolnienia ruchów jelit.

Preparat Paracleanse to synergiczna mieszanka zióá, 
ekstraktów zioáowych, aminokwasów siarkowych i MSM 
(metylosiarczanu metanu) – starannie dobranych dla 
osiągniĊcia wymaganego rezultatu. 

Preparat Paracleanse jest przeznaczony do stosowania 
okresowego, dlatego waĪne jest, aby nie przyjmowaü go 
dáuĪej niĪ przez okoáo 10-12 dni raz na 3-4 miesiące. NaleĪy 
zastosowaü peáną dawkĊ zgodnie z informacją na ulotce. 
Jedno opakowanie tabletek Paracleanse 3-4 razy w roku 
zapewnia wáaĞciwe wsparcie organizmu zioáami. 

Produkt nr 4450 180  tabletek

Informacje o produkcie   
 Tabletek w opakowaniu 180
ZawartoĞü w 2 tabletkach  %EC RDA
Nadziemne czĊĞci bylicy pioáunu 

(Artemisia absinthium L.) w proszku 100 mg *
Wyciąg z nadziemnych czĊĞci bylicy rocznej

(Artemisia annua L.) 40 mg *
 Proszek z liĞci orzecha  amerykan´skiego 100 mg *
Metylosulfonylometan (MSM) 50 mg *
Kora korzenia berberysu w proszku 30 mg *
Pąki kwiatów goĨdzika w proszku 50 mg *
Nasiona kozieradki w proszku 60 mg *
Ząbek czosnku w proszku 70 mg *
Káącza gorzknika kanadyjskiego w proszku 25 mg *
 Ekstrakt z ziaren ostu mlecznego 40 mg *
 Proszek z liĞci pietruszki 50 mg *
DL-metionina 20 mg *
L-cysteina 10 mg *
Listownica palczasta  (Laminaria digitata L.) 50 mg *
 EC RDA = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC).  
 * - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.

EU.PI.MOD 5  Produkt przeznaczony równieĪ dla osób
 stosujących dietĊ wegetariaĔską.

Produkt bezglutenowy
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PHASE’OMINE  
Ekstrakt proteinowy z roĞlin strączkowych

Produkt naleĪy przyjmowaü z posiákami zawierającymi 
makaron lub ziemniaki. Produkt odpowiedni dla 
wegetarian.

 Produkt nr 4461  180 tabletek

Informacje o produkcie  
 Tabletek w opakowaniu 180
ZawartoĞü  w 6 tabletkach   %EC RDA
 Skoncentrowany wycia¸g proteinowy z 

fasoli zwykáej (phaseolus vulgaris l.) 1500  mg *
 EC RDA = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC).   * - nie 
ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.
EU.DE.PI.MOD 2B  Produkt przeznaczony równieĪ dla osób

 stosujących dietĊ wegetariaĔską.
Produkt bezglutenowy

 Suplementów diety nie naleĪy stosowaü jako substytutu odĪywiania.

PH PLUS™

Alkaliczne tabletki z mieszanką 
niezbĊdnych mineraáów 
Tabletki PH Plus są suplementem diety zawierającym 
mieszankĊ niezbĊdnych mineraáów dla prawidáowego 
funkcjonowania organizmu. WapĔ wspomaga dziaáanie 
enzymów trawiennych, magnez zapewnia równowagĊ 
elektrolitową organizmu, fosfor wspiera báony 
komórkowe a potas pomaga w ytrzymaniu wáaĞciwego 
ciĞnienia krwi. Idealna receptura tabletek uzupeániona 
jest szeregiem ekstraktów owocowo-warzywnych i 
opatentowanym Ğrodkiem wiąĪącym PhytoZyme®. 

 Produkt nr 4620  270 tabletek 

Informacje o produkcie  
Tabletek w opakowaniu 270

 w 3 trzech napi %EC NRV
 tabletek (9 tabletek) (3 tabletek)
WapĔ (wĕglan wapnia) 228 mg 684 mg 86%*
Fosfor (fosforan tripotasowy) 8 mg 24 mg 3%*
Magnez (wĕglan magnezu) 90 mg 270 mg 72%*
Potas (wodorowĕglan potasu i 

fosforan tripotasowy) 241 mg 723 mg 36%*
  EC NRV = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC)   
* - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia
EU.DE.PI.MOD 3D  Produkt przeznaczony równieĪ dla osób

 stosujących dietĊ wegetariaĔską.
Produkt ezglutenowy

Pasek testowy PH PLUS™

 Produkt nr 4619
P
P
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 Suplementów diety nie naleĪy stosowaü jako substytutu odĪywiania.

REAL NRG™

Bogata w substancje odĪywcze alternatywa dla kawy lub napojów gazowanych
Preparat Real NRG áączy w sobie naukową recepturĊ i wszechstronne dziaáanie. Ten napój 
energetyczny to naturalne Ĩródáo biaáka, wĊglowodanów oraz wspóádziaáających ze sobą 
witamin i związków chemicznych – Real NRG to stymulujący napój uzyskany z natury. NaleĪy 
wymieszaü z wodą albo z ulubionym sokiem, aby powstaá napój.

Receptura ta zawiera witaminy B12, B6, B2, niacynĊ i kwas foliowy, które redukują zmĊczenie, 
i witaminĊ C, która wspomaga regeneracjĊ miĊĞni. Jednak są to tylko niektóre skáadniki napoju 
Real NRG, który stanowi niekwestionowaną alternatywĊ dla sztucznych stymulantów.

Wysoka zawartoĞü kofeiny (68mg/100ml). Niewskazany dla dzieci, kobiet w ciąĪy i kobiet 
karmiących piersią.

Produkt nr 4490 990 g

ZawartoĞü  w dawce   %EC NRV
 WartoĞüenergetyczna 62 kcal or 248 kJ *
  Táuszcze 0,0   g *

 w tym: nasycone 0,0   g *
 w tym: nienasycone 0,0   g *

 Wĕglowodany 14   g *
 w tym cukry proste 14   g *

Báonnik 0   g *
Biaáka 1   g *
Sól 0   g 0%
Witamina E 

(d-alpha tokoferolu kwas bursztynian) 8,3  mg _-TE 69%
 Witamina C (kwas  L-askorbinowy, acerola) 100  mg 125%
 Witamina B-1 (tiamina)  2  mg 182%
 Witamina B-2 (rybofl awina) 2  mg  143%

ZawartoĞü  w dawce    %EC NRV
 Niacyna (nikotynamid) 18  mg NE 113%
 Witamina B-6 (chlorowodorek pirydoksyny) 3  mg 214%
 Kwas foliowy (kwas  pteromonoglutaminowy) 200  µg 100%
 Witamina B-12  (cyjanokobalamina) 30  µg 1200%
 Kwas pantotenowy  (D-pantotenian wapna) 30  mg 500%
 Cynk (w postaci glukonianu cynku) 3  mg 30%
 Chrom  (jako chlorek chromu) 40  µg 100%
 Kofeina (ekstrakt z ziaren guarany

 oraz lis´ ci zielonej herbaty) 170  mg *
L-Karnityna 100  mg *
Glicyna 100  mg *
L-Fenylalanina 150  mg *
Tauryna 400  mg *
L-Tyrozyna 400  mg  *

  EC NRV = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC).   * - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.
Referencyjna wartoĞü spoĪycia dla przeciĊtnej osoby dorosáej (8 400 kJ/2 000 kcal)
EU.DE.PI.MOD 3F  Produkt przeznaczony równieĪ dla osób

 stosujących dietĊ wegetariaĔską.
Produkt bezglutenowy

Informacje o produkcie  
Jedna dawka 16,5 g (1 miarka poziomu)
 Dawek w opakowaniu 60
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RYR PLUS 
Nauka i przyroda áączą swoje siáy, by pomóc Ci 
zachowaü wáaĞciwy poziom cholesterolu
Czerwony ryĪ zawiera monakolinĊ K (lowastatynĊ), 
której dzienna dawka – (10 mg) – wykazuje zdolnoĞü 
wspierania naturalnych zdolnoĞci organizmu do 
utrzymania wáaĞciwego poziomu cholesterolu we krwi. Ta 
fachowo dobrana formuáa wspóádziaáających skáadników 
stanowi Ğwietny wybór dla tych, którzy pragną wesprzeü 
swój organizm w walce o wáaĞciwy poziom cholesterolu. 
Dodatkowo zawiera koenzym Q10.

Produkt nr 5707  60 kapsuáek

Informacje o produkcie 
 Kapsuáek w opakowaniu 60
ZawartoĞü w 1 kapsuáce    %EC RDA
Sproszkowany czerwony ryĪ 667  mg *
Monakolina K 10 mg *
Koenzym Q10 15 mg *
 EC RDA = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC).   * - nie 
ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.
EU.DE.PI.MOD 1  Produkt przeznaczony równieĪ dla osób

 stosujących dietĊ wegetariaĔską.
Produkt bezglutenowy
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SMART BAR
Doskonaáy czekoladowy baton odĪywczy 
Baton Life Plus Smart Bar swój pyszny smak zawdziĊcza specjalnej kombinacji 
wĊglowodanów pochodzenia naturalnego, táuszczów, biaáek i báonników 
dietetycznych, nie zawierając przy tym w ogóle alkoholi cukrowych, táuszczów trans 
ani sztucznych sáodzików. 

Magnez, wapĔ i witamina D wspomagają prawidáowe funkcjonowanie miĊĞni, biaáko 
pomaga w utrzymaniu odpowiedniej masy miĊĞni, a witaminy B12, B2 i B6 oraz niacyna 
przyczyniają siĊ do redukcji zmĊczenia. Ponadto batony Smart Bar zawierają Īelazo, które 
bierze udziaá w procesie rozprowadzania tlenu po organizmie, np. do miĊĞni podczas üwiczeĔ. 

ĝwietna kombinacja smacznych substancji odĪywczych wysokiej jakoĞci – dla osób w ruchu!

Produkt nr 1808  12 batonów

Informacje o produkcie  
WielkoĞü dawki: 1 baton (50 g)
Liczba dawek: 12
ĝrednia wartoĞü odĪywcza w 100 g: %EC RDA
WartoĞü energetyczna 408 kcal or 1708 kJ *
Biaáka 22,9    g *
Wĕglowodany 39,0    g *

w tym cukry proste 34,2    g *
Táuszcze 15,3    g *

w tym nasycone 6,4    g *
w tym nienasycone 0    g *

Cholesterolu 11 mg  *
Báonnik 11,2    g  *
Witamina A (octan retinolu) 160  μg  RE 20%
Witamina D-3 (cholekalcyferol) 1,0  μg  20%
Witamina E (octan DL-alfa-tokoferolu) 3,6 mg _-TE 30%
Witamina C (kwas L-askorbinowy) 16 mg 20%
Witamina B-1 (chlorowodorek tiaminy) 0,22 mg 20%
Witamina B-2 (rybofl awina) 0,28 mg 20%
Niacyna (nikotynamid) 3,2 mg NE 20%
Witamina B-6 (chlorowodorek pirydoksyny) 0,28 mg 20%

ĝrednia wartoĞü odĪywcza w 100 g: %EC RDA
Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) 60  μg 30%
Witamina B-12 (cyjanokobalamina) 0,5  μg 20%
Biotyna 10  μg 20%
Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) 1,2 mg 20%
Witamina K-1 (fi tomenadion) 15,0  μg 20%
WapĔ (áćcznie) 320,0 mg 40%
Fosfor (áćcznie) 293,0 mg 42%
ĩelazo (jako siarczan Ĩelaza) 2,8 mg 20%
Magnez (jako tlenek magnezu) 112,5 mg 30%
Cynk (jako tlenek cynku) 2,0 mg 20%
Jod (jako jodek potasu) 30,0  μg 20%
Selen (jako selenian sodu) 11,0  μg 20%
MiedĨ (áćcznie) 0,21 mg 21%
Chrom (jako chlorek chromu (III) 8,0  μg 20%
Mangan (jako siarczan manganu) 0,4 mg 20%
Molibden (jako molibdenian sodu) 10,0  μg 20%
Sód 0,24    g *
Potas (áćcznie) 554 mg 28%

 EC RDA = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE  (dyrektywa 2008/100/EC).   * - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.

US.EU.DE.PI.MOD 2C
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SOMAZYME™  
Enzymy i mineraáy dziaáające w synergii
W naszym organizmie codziennie zachodzi masa reakcji 
chemicznych, w których kluczową rolĊ odgrywają enzymy.

Preparat Somazyme to bogate Ĩródáo enzymów, takich jak 
bromelina, pankreatyna oraz lizozym. Synergiczna formuáa 
zawiera dodatkowo mineraáy, takie jak cynk, magnez oraz 
mangan, które chronią komórki przed dziaáaniem stresu 
oksydacyjnego.

Produkt nr 4441 120 tabletek  

Informacje o produkcie  
 Tabletek w opakowaniu 120
 ZawartoĞü w tabletce   %EC RDA
 Magnez (cytrynian magnezu) 2 mg 0,5%
 Cynk (w postaci siarczanu cynku) 1 mg 10%
Mangan (jako siarczan manganu) 0,2 mg 10%
 Hesperydyna (z kompleksu hesperydynowego) 20 mg *
 Biofl awonoidy cytrynowe 10 mg *
 Rutyna 8,5 mg *
 L-glutation 150  µg *
 Pankreatyna 150 mg *
 Papaina 90 mg *
 Bromelaina 130 mg *
Chlorowodorek lizozymu 50 mg *
Trypsyna 50 mg *
Dysmutaza ponadtlenkowa 15 mg *
Serrapeptaza 5 mg *
 EC RDA = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC).  
 * - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.

EU.PI.MOD 9 Produkt bezglutenowy

 Suplementów diety nie naleĪy stosowaü jako substytutu odĪywiania.
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SUPPORT TABS PLUS 
Suplement diety przy intensywnym trybie Īycia
Preparat Support Tabs Plus zostaá tak sformuáowany, aby zapewniü dodatkowe wsparcie odĪywcze dla tych, którzy prowadzą 
intensywny tryb Īycia i nie zawsze mają czas na dbanie o zbilansowaną dietĊ. Odpowiednio wyselekcjonowane witaminy, 
mineraáy i skáadniki odĪywcze zapewniają odpowiednie funkcjonowanie organizmu. W skáad produktu wchodzą witaminy B6 i 
C, które pomagają organizmowi utrzymaü odpowiedni poziom energii, magnez, który redukuje zmĊczenie, chrom, wspomaga 
utrzymanie odpowiedniego stĊĪenia glukozy we krwi, jak równieĪ kwas pantotenowy wspomagający mózg w produkcji 
kluczowych neuroprzekaĨników oraz pomagający sprostaü wyzwaniom i stresom Īycia codziennego.

Firma Lifeplus wzbogaciáa tĊ recepturĊ o skáadniki roĞlinne, takie jak wyciągi z ĪeĔ-szenia syberyjskiego i amerykaĔskiego. 
Preparat Support Tabs Plus zawiera równieĪ synergiczne substancje odĪywcze, takie jak biofl awonoidy, co sprawia, Īe jako 
preparat na bazie roĞlin oferuje Ğwietną alternatywĊ dla sztucznych stymulantów.

Produkt nr 4449 240  tabletek

Informacje o produkcie  
 Tabletek w opakowaniu 240
 ZawartoĞü w 4 tabletkach    %EC NRV
Witamina C (kwasu L-askorbinowego) 300 mg 375%
 Witamina E (d-alpha tokoferolu kwas bursztynian) 75 mg _−TE 625%
Chlorowodorek tiaminy (Witamina B-1) 6 mg 545%
Rybofl awina (Witamina B-2) 6 mg 429%
 Niacyna (nikotynamid) 70 mg NE 438%
 Witamina B-6 (chlorowodorek  pirydoksyny) 6 mg 429%
 Kwas foliowy (kwas  pteromonoglutaminowy) 175 µg 88%
 Witamina B-12 (cyjanokobalamina) 240 µg 9600%
 Kwas pantotenowy  (w postaci  d-pantotenianu wapna) 64 mg 1067%
 Wapno (áćcznie) 220 mg 28%
 Fosfor (áćcznie) 138 mg 20%
 Magnez (áćcznie) 73 mg 19%
 Cynk (w postaci glukonianu cynku) 5 mg 50%
 Selen (w postaci seleninu sodu) 10 µg 18%
 Miedz´ (w postaci glukonianu miedzi) 1 mg 100%
Mangan (jako siarczan manganu) 2 mg 100%

 ZawartoĞü w 4 tabletkach    %EC NRV
Chrom (jako chlorek chromu (III) 200 µg 500%
Potas (jako glukonian potasu) 15 mg 1%
Ekstrakt z liĞci Ginkgo Biloba 6 mg *
Wyciąg z nadziemnych czĊĞci roĞliny Gotu Kola 120 mg *
 Ekstrakt z korzenia (Panax 

quinquefolius L.) ħeĔszenia 30 mg *
 Proszek z korzenia ĪeĔ-szenia syberyjskiego 

(Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.) 30 mg *
Proszek z norweskich

(Ascophyllum nodosum L.) krasnorostów 30 mg *
 Biofl awonoidy cytrynowe  

(w proszku z caáych owoców) 175 mg *
 L-Glutamina 130 mg *
 L-Fenylalanina 300 mg *
 L-Tyrozyna 100 mg *
 Pankreatyna  45 mg *

  EC NRV = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC).   * - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.

EU.PI.MOD 6A Produkt bezglutenowy

 Suplementów diety nie naleĪy stosowaü jako substytutu odĪywiania.
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TVM-PLUS™ 
OdĪywianie caáego organizmu w postaci wygodnej tabletki.
Wszechstronny preparat multiwitaminowy i multimineraáowy dla osób mających maáo czasu lub bĊdących w podróĪy. 
Preparat TVM-Plus zawiera kombinacjĊ niezbĊdnych witamin i mineraáów, które wspomagają liczne funkcje organizmu:

•  Witaminy A, B6, B12, C i D3 wspomagają system odpornoĞciowy, produkcjĊ czerwonych krwinek, utrzymywanie energii w 
organizmie i wiele innych procesów.

•  Zestaw mineraáów, takich jak magnez, który wspiera funkcje miĊĞni oraz usuwanie zmĊczenia, selen, który wspomaga 
ochronĊ komórek przed stresem oksydacyjnym, oraz cynk, który pomaga organizmowi w metabolizmie makroelementów, 
takich jak biaáka i wĊglowodany.

Preparat TVM–Plus jest dodatkowo oparty na opatentowanej przez Lifeplus bazie PhytoZyme® záoĪonej z enzymów 
roĞlinnych oraz synergicznie dziaáających koncentratów owocowych, warzywnych i zioáowych.

Produkt nr 4448  180 tabletek

ZawartoĞü w 2 tabletkach %EC NRV
Witamina A (áćcznie) 750 µg RE 94%

Witamina A (octan retinolu) 250 µg RE 31%
Witamina A (beta-karoten) 500 µg RE 63%

 Witamina D-3 (cholekalcyferol) 5  µg 100%
Witamina E 

(d-alpha tokoferolu kwas bursztynian) 28 mg _-TE 233%
Witamina C  (kwas L-askorbinowy) 100 mg 125%
Chlorowodorek tiaminy ( Witamina B-1) 1,0 mg 91%
Rybofl awina ( Witamina B-2) 1,2 mg 86%
 Niacyna (nikotynamid) 6,6 mg NE 41%
 Witamina B-6 

(chlorowodorek  pirydoksyny) 1,0 mg 71%
 Kwas foliowy 

(kwas  pteromonoglutaminowy) 166  µg 83%
 Witamina B-12 (cyjanokobalamina) 4 µg 160%
 Biotyna 100 µg 200%
 Kwas pantotenowy

 (w postaci  d-pantotenianu wapna) 4,6 mg 77%
 

ZawartoĞü w 2 tabletkach %EC NRV
 Wapno (áćcznie) 200 mg 25%
Fosfor (áćcznie) 123 mg 18%
 Magnez (áćcznie) 133 mg 35%
 Cynk (w postaci glukonianu cynku) 10 mg 100%
 Jod (w postaci jodku potasu i proszku  z

krasnorostów norweskich) 50  µg 33%
 Witamina K-1 (fi tomenadion) 27  µg 36%
 Selen (w postaci seleninu sodu) 42  µg 76%
 Miedz´ (w postaci glukonianu miedzi) 0,3 mg 30%
 Mangan  (w postaci glukonianu manganu) 0,6 mg 30%
 Chrom  (jako chlorek III chromu) 60  µg 150%
 Molibden  (jako molibdenian sodu) 40  µg 80%
PABA 2 mg *
 Bor (w postaci boranu sodowego) 250  µg *
Krzem (áćcznie) 1 mg *
 Ekstrakt z owocu aceroli 2 mg *
 Proszek z lis´ ci lucerny 2 mg *
 Ekstrakt z owoców borówki czarnej 3,4 mg *

ZawartoĞü w 2 tabletkach %EC NRV
 Proszek z norweskich krasnorostów 3,4 mg *
 Proszek z liĞci pietruszki 2 mg *
 Proszek z owocu dzikiej róĪy 2 mg *
 Proszek z korzenia ĪeĔ-szenia 

syberyjskiego 2 mg *
 Proszek z lis´ ci rukwi wodnej 2 mg *
 Kwas alfa-liponowy 2 mg *
 Dwuwinian choliny 2 mg *
 Hesperydyna 

(z kompleksu hesperydynowego) 3,4 mg *
  Inozytol 10 mg *
 Lecytyna (sojowa) 6,6 mg *
 Biofl awonoidy cytrynowe 

 (w proszku z caáych owoców) 17 mg *
 Likopen (z ekstraktu likopenowego) 0,4 mg *
 Luteina (z ekstraktu luteinowego) 0,7 mg *
 Rutyna 3,4 mg *
 Ekstrakt izofl awonowy z soi 4 mg *

Informacje o produkcie  
Tabletek w opakowaniu 180

  EC NRV = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC).   * - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.

EU.PI.MOD 5A
 Produkt przeznaczony równieĪ dla osób

 stosujących dietĊ wegetariaĔską.
Produkt bezglutenowy
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Informacje o produkcie  
 IloĞü kapsuáek Īelowych w opakowaniu 30
 ZawartoĞü w 1 kapsuáce   %EC NRV
  Ubichinol (zaawansowana formuáa koenzymu Q10) 100 mg *
  EC NRV = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC).   
* - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.
EU.DE.PI.MOD 1F Produkt bezglutenowy

UBIQUINOL 100
Wspomaga organizm w produkcji energii.
Ubichinol wspomaga proces wytwarzania energii w organizmie. 
Dostarczany z ĪywnoĞci koenzym Q10 jest przetwarzany w 
ubichinol, aby organizm mógá go przyswoiü. W przypadku 
niezbilansowanej diety, proces ten jest znacznie utrudniony. 
Preparat Ubiquinol 100 dostarcza ubichinolu w postaci 
wygodnej kapsuáki o wysokiej jakoĞci. 

Produkt nr 1601 30 kapsuáek Īelowych

VITAMIN-C-PLUS
Jeden z najwaĪniejszych mikroelementów. 
Mimo Īe witamina C jest jedną z najlepiej znanych witamin, 
czĊsto zapominamy o tym, jak waĪną rolĊ speánia i jak istotne 
jest spoĪywanie jej w naszej diecie. 

Preparat Vitamin C Plus dostarcza skoncentrowaną, dobrze 
opracowaną dawkĊ witaminy C, która:

•  Bierze udziaá w prawidáowym wytwarzaniu wáókien 
kolagenowych: kolagen to jedna z najwaĪniejszych substancji 
obecnych w tkankach skóry, koĞciach, chrząstce i zĊbach. 

•  Wspiera organizm w utrzymywaniu odpowiedniego poziomu 
energii

•  Wspiera prawidáowe dziaáanie ukáadu odpornoĞciowego

•  Pomaga zredukowaü zmĊczenie

... oczywiĞcie, jest wiĊcej udowodnionych zalet witaminy C . 
Receptura ta dostarcza tej niezbĊdnej witaminy w mieszance 
wyprodukowanej w oparciu o nasze najwyĪsze standardy.

Produkt nr 4421 300 tabletek

Informacje o produkcie  
 Tabletek w opakowaniu 300
ZawartoĞü w 2 tabletkach   %EC NRV
 Witamina C (z kwasu L-askorbinowego,  

 L-askorbinianu wapnia i aceroli) 1000 mg 1250%
 Biofl awonoidy cytrynowe w proszku 

 (z caáych owoców) 100 mg *
 Hesperydyna   (z kompleksu hesperydynowego) 30 mg *
 Rutyna 30 mg *
Ekstrakt z owocu aceroli 20 mg *
 Proszek z owocu   pieprzu kajeĔskiego 10 mg *
  EC NRV = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC).  
 * - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.
US.EU.PI.MOD 3A  Produkt przeznaczony równieĪ dla osób

 stosujących dietĊ wegetariaĔską.
Produkt bezglutenowy

-VITAMIN-
wJeden z najw

Mimo Īe witam
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jest spoĪywanie

Preparat Vitam
opracowaną da

•  Bierze udziaá w
kok lagenowych
obboo ececnych w tk

••  WWWssspieiera organ
eenenerergii

•  Wspiera praw

•  Pomaga zredu

... oczywiĞcie, j
Receptura ta do
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VITAMIN-E-COMPLEX 
NajwyĪszej jakoĞci, skoncentrowany 
roztwór witaminy E.
Prosty suplement wysokiej jakoĞci, który wykorzystuje naturalną 
moc witaminy E, aby wzmocniü i chroniü komórki organizmu 
przed dziaáaniem stresu antyoksydacyjnego.  Produkt ten zawiera 
wszystkich osiem izomerów z rodziny witaminy E.

Produkt odpowiedni dla wegetarian.

Produkt nr 5038 60 kapsuáek Īelowych

Informacje o produkcie  
 IloĞükapsuáek Ĩelowych w opakowaniu 60
ZawartoĞü w 1 kapsuáce   %EC RDA
Witamin E (d-alfa-tokoferol) 33,6 mg _-TE 280%
CaáoĞü mieszaniny tokoferoli (D-alfa, D-beta, 

D-gamma i D-delta) 300 mg *
D-gamma-tokoferol  150 mg *

CaáoĞü mieszaniny tokotrienoli
(D-alfa, D-beta, D-gamma i D-delta) 10 mg *

 EC RDA = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC).   * - nie 
ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.
EU.DE.PI.MOD 1A

 Suplementów diety nie naleĪy stosowaü jako substytutu odĪywiania.

 Produkt przeznaczony równieĪ dla osób
 stosujących dietĊ wegetariaĔską.

Produkt bezglutenowy

VITAMINS D&K 
Perfekcyjne poáączenie dwóch najwaĪniejszych 
witamin.
Suplement diety Vitamins D&K to nowa, innowacyjna 
formuáa, która áączy w sobie dwie kluczowe witaminy w 
jednej tabletce. Witamina D – nazywana takĪe „witaminą 
sáoĔca” – odgrywa waĪną rolĊ w organizmie, wspomagając 
prawidáowe funkcjonowanie i odbudowĊ miĊĞni oraz ukáadu 
odpornoĞciowego. 

Zarówno witamina D, jak i K pomagają równieĪ utrzymaü 
wáaĞciwy stan koĞci oraz krwi. Witamina D odpowiada za 
zachowanie wáaĞciwego stĊĪenia wapnia we krwi, zaĞ 
witamina K warunkuje prawidáowoĞü procesu krzepniĊcia. To 
zwyciĊski duet, a wszystko w jednej tabletce.

Produkt nr 4013 60 tabletek

Informacje o produkcie 
Tabletek w opakowaniu 60
ZawartoĞü w 2 tabletkach   %EC NRV
 Witamina D-3 (cholekalcyferol) 24  μg 480%
Witamina K (áćcznie) 500 μg 666%

Witamina K-1 (fi tomenadion) 475 μg 633%
Witamina K-1 (menachinon-7) 25 μg 33%

  EC NRV = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC).   
* - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.
EU.PI.MOD 1A  Produkt przeznaczony równieĪ dla osób

 stosujących dietĊ wegetariaĔską.
Produkt bezglutenowy
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VITA-SAURUS® 
Formuáa dostosowana do potrzeb dzieci
Aby procesy wzrostu i rozwoju przebiegaáy prawidáowo, waĪne 
jest zapewnienie dzieciom zbilansowanej diety. Nie zawsze 
jednak jest to moĪliwe, wiĊc wiele dzieci czĊsto nie spoĪywa 
odpowiednich pokarmów, preferując hamburgery, frytki lub 
pokarmy zawierające wiĊcej cukru niĪ wartoĞci odĪywczych.

WáaĞnie dlatego fi rma Lifeplus stworzyáa preparat 
Vita-Saurus, multiwitaminy – bez grama cukru – dobrane 
specjalnie, aby uzupeániü niedobory w diecie dziecka. 

Preparat Vita-Saurus zawiera niezbĊdne substancje 
odĪywcze, takie jak:

•  Witaminy B12 i C, które wspierają system odpornoĞciowy

•  WitaminĊ D i wapĔ, które są niezbĊdne dla prawidáowego 
wzrostu i rozwoju koĞci u dzieci 

•  Jod, który wspomaga prawidáowy proces wzrostu u dzieci

•  ĩelazo, które zapewnia prawidáowy rozwój poznawczy

Ponadto te draĪetki do Īucia są przepyszne – kaĪde 
opakowanie oferuje mieszankĊ ekstraktów w dwóch 
wariantach smakowych.

Produkt nr 4472 180  tabletek

Informacje o produkcie   
Tabletek w opakowaniu 180
 ZawartoĞü w tabletce    %EC RDA

 dzieci od  doroĞli i dzieci
 2 do 3 lat1 powyĪej 4 lat2
 (1 tabletkach) (1 tabletkach)
 Witamina A (beta-karoten) 400 µg RE 100% 50%
Witamina C  (kwas L-askorbinowy) 50 mg 200% 63%
 Witamina D-3 (cholekalcyferol) 2,5 µg 25% 50%
 Witamina E (d-alpha tokoferolu 

kwas bursztynian) 7,5 mg _-TE * 63%
Chlorowodorek tiaminy ( Witamina B-1) 1,6 mg 320% 145%
Rybofl awina ( Witamina B-2) 1,5 mg 188% 107%
 Niacyna (nikotynamid) 6,75 mg NE 75% 42%
 Witamina B-6 (chlorowodorek  pirydoksyny) 1,6 mg 229% 114%
Kwas foliowy

(kwas  pteromonoglutaminowy) 100 µg 100% 50%
 Witamina B-12 (cyjanokobalamina) 5 µg 714% 200%
 Biotyna 30 µg * 60%
Kwas pantotenowy 

(w postaci  d-pantotenianu wapna) 2,5 mg * 42%
Wapno (áćcznie) 6,5 mg 2% 1%
Jod (z jodku potasu) 50 µg 71% 33%
Magnez (wĕglan magnezu) 1,6 mg * 0%
 Cynk (w postaci siarczanu cynku) 4 mg 100% 40%
Witamina K-1 (fi tomenadion) 10 µg * 13%
Selen (jako selenian sodu) 10 µg 100% 18%
MiedĨ (jako siarczan miedzi(II)) 0,05 mg 13% 5%
Mangan (jako siarczan manganu) 0,5 mg * 25%
Chrom (jako pikolinian chromu(III)) 10 µg * 25%
 Molibden  (jako molibdenian sodu) 5 µg * 10%
PABA 5 mg * *
 Dwuwinian choliny 5 mg * *
 Rutyna 5 mg * *
  Inozytol 1 mg * *
 Hesperydyna 0,5 mg * *
 Biofl awonoidy cytrynowe

 (w proszku z caáych owoców) 0,5 mg * *

EU.PI.MOD 4  Produkt przeznaczony równieĪ dla osób
 stosujących dietĊ wegetariaĔską.

Produkt bezglutenowy

 EC RDA = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (1dyrektywa 2006/125/EC, 2dyrek-
tywa 2008/100/EC).   * - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.
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X-CELL™ 
Napój witaminowy wspomagający krąĪenie
System krąĪenia odgrywa waĪną rolĊ w pracy naszego 
organizmu. X-Cell to stworzona pod okiem specjalistów 
mieszanka aminokwasów i witamin. Zawiera witaminĊ C, 
która wspomaga pracĊ naczyĔ krwionoĞnych oraz zmniejsza 
zmĊczenie i zwiĊksza wytrzymaáoĞü ciaáa. Oprócz naturalnych 
substancji sáodzących i pysznego aromatu pomaraĔczowego w 
skáad napoju wchodzi równieĪ koncentrat L-argininy.  

Produkt nr 4851 273,9 g

Informacje o produkcie  
WielkoĞü porcji 1 áyĪka stoáowa (ok. 9,1 g)
Liczba porcji w opakowaniu 30
Porcja zawiera   %EC NRV
WartoĞü energetyczna 23 kcal or 98 kJ  1%
Táuszcze 0,0 g 0%

w tym táuszcze nasycone 0,0 g 0%
którego Trans 0,0 g 

Wĕglowodany 3  g 1%
w tym cukry 0,3  g 0%

Poliole (erytritolu) 2  g
Báonnik 2  g
Biaáka 3  g 6%
Sól 0  g 0%
 Witamina A (beta-karoten) 249 µg 31%
Witamina C (kwas L-askorbinowy) 200 mg 250%
Alfaketoglutaran L-argininy 2660 mg *
Jabáczan L-cytruliny 700 mg *
Chlorowodorek L-lizyny 125 mg *
Rozpuszczalne wáókna maltodekstryny 2,6 g *
  EC NRV = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC).   
* - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.

EU.DE.PI.MOD 2C  Produkt przeznaczony równieĪ dla osób
 stosujących dietĊ wegetariaĔską.

Produkt bezglutenowy

 Suplementów diety nie naleĪy stosowaü jako substytutu odĪywiania.
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XTRA ANTIOXIDANTS  
Dodatkowe wsparcie w ochronie komórek przed 
dziaáaniem stresu oksydacyjnego.
Preparat Xtra Antioxidants zawiera wiele synergicznych 
substancji odĪywczych, takich jak witaminy C i E oraz 
mineraáy, takie jak selen, które chronią komórki przed 
nastĊpstwami dziaáania stresu oksydacyjnego.

Poáączenie wysokiej jakoĞci wyciągów roĞlinnych 
bogatych w takie związki, jak polifenole i fl awonoidy, 
oraz opatentowanego Ğrodka wiąĪącego PhytoZyme 
sprawia, Īe preparat Xtra Antioxidants to kolejny sukces 
fi rmy Lifeplus w poáączeniu nauki i natury!

Produkt nr 4457 120  tabletek

Informacje o produkcie  
 Tabletek w opakowaniu 120
 ZawartoĞü w tabletce   %EC RDA
 Witamina A (octan retinolu) 562,5  µg RE 70%
Witamina C  (kwas L-askorbinowy) 125 mg 156%
 Witamina E (d-alpha tokoferolu kwas bursztynian) 50 mg_-TE 417%
 Kwas foliowy (kwas  pteromonoglutaminowy) 75  µg 38%
 Selen (w postaci seleninu sodu) 25  µg 45%
Astaksantyna 250  μg *
 Ekstrakt z owoców borówki czarnej 12,5 mg *
 Koenzym Q-10 3 mg *
 Ekstrakt z liĞci zielonej herbaty 25 mg *
 Hesperydyna   (z kompleksu hesperydynowego) 10 mg *
L-glutation 2,5 mg *
 Luteina (z ekstraktu luteinowego) 5 mg *
 Likopen (z ekstraktu likopenowego) 2,5 mg *
 Kwercetyna 37,5 mg *
 Biofl awonoidy cytrynowe  

(w proszku  z caáych owoców) 25 mg *
 Lecytyna (sojowa) 25 mg *
 Ekstrakt izofl awonowy z soi 2,5 mg *
 Bromelanina 25 mg *
Wycićg z liĞci rozmarynu 10 mg *
 Kurkuminoidy  (z ekstraktu z  korzenia kurkumy) 28,5 mg *
 EC RDA = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC).   
* - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.
EU.PI.MOD 3  Produkt przeznaczony równieĪ dla osób

 stosujących dietĊ wegetariaĔską.
Produkt bezglutenowy

44



YUMMIES 
Multiwitaminowe Īelki w skztaácie misiów
Peáen najwaĪniejszych witamin i mineraáów preparat 
Lifeplus Yummies to doskonaáy sposób, aby 
zapewniü dzieciom potrzebne do prawidáowego 
rozwoju substancje odĪywcze! 

•  Witaminy B12 i C, które wspierają system 
odpornoĞciowy

•  Witamina D, która wspiera rozwój systemu 
kostnego u dzieci 

•  Jod, który wspomaga prawidáowy proces wzrostu 
u dzieci

Lifeplus Yummies to przepyszne multiwitaminy do 
Īucia o naturalnym smaku owoców, przeznaczone 
dla dzieci w kaĪdym wieku. Dzieci uwielbiają te 
przepyszne Īelki w zabawnym ksztaácie misiów, 
dostĊpne w trzech wariantach smakowych: 
truskawkowym, pomaraĔczowym oraz cytrynowym. 

Produkt nr 4634 200 Īelek

Informacje o produkcie  
ĩelki na pojemnik 200
iloĞü w 2 Īelkach   %EC RDA

 dzieci od  doroĞli i dzieci 
 2 do 3 lat1 powyĪej 4 lat 2

 (2 Īelki) (2 Īelki)
Witamina A (palmitynian retinylu) 780 μg RE 195% 98%
Witamina D-3 (cholekalcyferol) 20 μg 200% 400%
Witamina E 

(octan DL-alfa-tokoferolu) 13,6 mg _-TE * 113%
Witamina K-1 (fi tomenadion) 20 μg * 25%
Witamina C (kwas L-askorbinowy) 20 mg 80% 25%
Witamina B-6 

(chlorowodorek pirydoksyny) 1,04 mg 149% 74%
Kwas foliowy 

(kwas pteroilomonoglutaminowy) 260 μg 260% 130%
Witamina B-12 (cyjanokobalamina) 5,1 μg 729% 204%
Biotyna 60 μg * 120%
Kwas pantotenowy

(D-pantotenian wapnia) 5,2 mg * 87%
Jod (jako jodek potasu) 42 μg 60% 28%
Cynk (jako cytrynian cynku) 2,7 mg 68% 27%
Selen (jako selenian sodu) 20 μg 200% 36%
Kolin (kolin bitartrát formájában) 40 μg * *
  Inozytol 40 μg * *

EU.DE.PI.MOD 2A

 Suplementów diety nie naleĪy stosowaü jako substytutu odĪywiania.

 Produkt przeznaczony równieĪ dla osób
 stosujących dietĊ wegetariaĔską.

Produkt bezglutenowy

 EC RDA = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (1dyrektywa 2006/125/EC, 2dyrek-
tywa 2008/100/EC).   * - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.
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Bodysmart
BODYSMART SOLUTIONS – TRIPLE PROTEIN SHAKE (POTRÓJNY KOKTAIL PROTEINOWY)  
Aminokwasy, witaminy i mineraáy w trójfazowym proszku proteinowym
Preparat Bodysmart Solutions Triple Protein Shake to wspaniaáy dodatek do codziennej diety. Ten bardzo wygodny w uĪyciu preparat to 
mieszanka biaáek pochodzących z trzech róĪnych Ĩródeá: serwatki, mleka i soi, oferująca caáy wachlarz aminokwasów.

Ten smaczny koktajl to Ğwietny sprzymierzeniec w walce z nadwagą i poprawieniu wydajnoĞci organizmu. Receptura ta 
dostarcza biaáka jako Ĩródáa energii, nie zawierając przy tym ani grama táuszczu i tylko 1 g wĊglowodanów. Dla tych, którzy 
chcą osiągnąü swe maksymalne moĪliwoĞci w sporcie lub ogólnej sprawnoĞci fi zycznej, biaáko to niezbĊdny element 
wspomagający wzrost i utrzymanie tkanki miĊĞniowej.

Koktajle Bodysmart Solutions Triple Protein Shake zawierają równieĪ wysoką dawkĊ biodostĊpnego magnezu, który 
pomaga organizmowi w syntezie biaáek, oraz wapĔ i potas, które są niezbĊdne do prawidáowego funkcjonowania systemu 
kostnego, zĊbów i miĊĞni oraz wáaĞciwego ciĞnienia krwi.

Niskotáuszczowy, bogaty w biaáko, smaczny napój dla tych, którzy chcą byü Bodysmart!

BODYSMART SOLUTIONS – MEN’S & WOMEN’S GOLD  
Witaminowe suplementy diety o specjalnie dobranej formule mającej na celu synergiĊ z 
witaminami i substancjami odĪywczymi zawartymi w koktajlu Bodysmart Triple Protein Shake. 
Dostarczanie substancji odĪywczych potrzebnych podczas procesu metabolizmu pomaga organizmowi 
funkcjonowaü prawidáowo i wydajnie. Suplementy te zostaáy stworzone tak, aby zapewniaáy 100% lub wiĊcej 
dziennego zapotrzebowania na witaminy i mineraáy – odpowiednio do potrzeb kaĪdej z páci. Wspomaganie i 
utrzymywanie zróĪnicowanej, zbilansowanej diety i zdrowego trybu Īycia ma ogromny wpáyw na utrzymanie 
odpowiedniej wagi ciaáa.

Przyjmowanie preparatów Bodysmart Solutions Multivitamin Formula for Men i Bodysmart Solutions Multivitamin Formula 
for Women w poáączeniu z koktajlami Bodysmart Solutions Triple Protein Shake dostarcza nie tylko niezbĊdnych substancji 
odĪywczych, ale jest równieĪ wspaniaáym rozwiązaniem Īywieniowym.
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BODYSMART SOLUTIONS ENERXAN®  
Naturalne skáadniki wspierające trwaáą wydajnoĞü 
Preparat Enerxan zawiera mieszankĊ naturalnych skáadników pozyskiwanych z róĪnych odmian 
zielonej herbaty, yerba mate, cynamonu i innych; z dodatkiem chromu, który jest niezbĊdny w 
celu utrzymania odpowiedniego poziomu cukru w organizmie, jak równieĪ wspomaga sprawny 
metabolizm biaáek i wĊglowodanów. Preparat ten to Ğwietne rozwiązanie dodające energii do 
programu Bodysmart Solutions. 

Zawiera kofeinĊ. Niewskazany dla dzieci i kobiet w ciąĪy. (94 mg / 2 tabletki)

PAKIETY STARTOWE BODYSMART SOLUTIONS STARTER
 KaĪdy z Bodysmart Solutions Starter Pack zawiera:
• Triple Protein Shake – Czekoladowy lub Waniliowy
• Multivitamin –  (Záota formuáa przeznaczona dla MĊĪczyzn lub Kobiet)  albo Daily BioBasics
• Enerxan® •  Innowacyjna Miarka •  Butelka - szejker
*Bezpáatny – tylko przy pierwszym zamówieniu zestawu na dany PIN; kolejne sztuki moĪna nabyü dodatkowo

 Produkt nr 4558 – Dla Panów Záoty Starter Pakiet – Czekoladowy 

 Produkt nr 4555 – Dla Panów Záoty Starter Pakiet – Waniliowy

 Produkt nr 4562 – Starter Pakiet – DBB, Koktail Czekoladowy 

 Produkt nr 4570 – Dla PaĔ Záoty Starter Pakiet – Czekoladowy 

 Produkt nr 4567 – Dla PaĔ Záoty Starter Pakiet – Waniliowy 

 Produkt nr 4561 – Starter Pakiet –  DBB, Koktail Waniliowy

BODYSMART SOLUTIONS 
Triple Protein Shake 
Produkt nr 5518 – Czekoladowy
Produkt nr 5519 – Waniliowy 
Produkt nr 5499 – Waniliowy (niesáodzony)
Bodysmart Solutions Enerxan® 
Produkt nr 4532 

Bodysmart  Solutions Men’s (mĊĪczyĨni) 
Produkt nr 4533 – Záoty

 Suplementów diety nie naleĪy stosowaüjako substytutu odĪywiania.

 
Bodysmart Solutions Women’s 
Produkt nr 4534 – Záoty

Bodysmart  Solutions
Produkt nr 6074 –  Blender bottle 

(butelka - 
szejker)

Produkt nr 7890 – Miarka

Produkt bezglutenowy
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Zdrowe ciało 

ZnajdĨ chwilĊ dla siebie. Zrelaksuj siĊ i pozwól 

sobie na nieco luksusu, korzystając z naszej 

gamy produktów poprawiających kondycjĊ ciaáa.

48



49



Higiena osobista i 
pielęgnacja ciała

W naszym asortymencie 
produktów do pielĊgnacji ciaáa 
znajdują siĊ najwyĪszej jakoĞci 
ekstrakty, zapewniające peáen 
relaks.
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   Szczoteczki do zĊbów Dentacare
  Szczoteczka do zĊbów Dentacare fi rmy 
Lifeplus jest wykonana z powszechnie 
polecanego, miĊkkiego wáosia. 

 Produkt nr 2642 – 4  Paczka

Inter-point™ - patyczki do czyszczenia 
przestrzeni miĊdzyzĊbowych.
Instrument higieny oralnej do 
najskuteczniejszego usuwania resztek 
jedzenia i kamienia.

Produkt nr 0168 – 120 sztuk Inter-points

 ĩel Lifeplus Wonder Gel
 Delikatny, rozgrzewający Īel nawilĪający, 
który wspomaga relaksacjĊ zmĊczonych 
miĊĞni. Wypróbuj jeszcze dziĞ ten 
cudowny, pozbawiony táuszczu i nie 
pozostawiającego plam Īel! 

 Produkt nr 6134 – 114 ml

 Balsam MSM Plus Vital Care Lotion
 Balsam MSM Plus Vital Care Lotion z 
dodatkiem aloesu to poáączenie korzyĞci 
typowych dla balsamów zmiĊkczających 
skórĊ oraz przyjemnego, ĞwieĪego 
zapachu.
 Produkt nr 1021 – 251 ml

 Pasta do zĊbów z olejkiem z drzewa 
herbacianego 
  Pasta zawiera delikatne, nierysujące 
powierzchni skáadniki, które usuwają 
kamieĔ nazĊbny i zarazki. OdĞwieĪa usta, 
pozostawiając miĊtowy smak (nie zawiera 
alkoholu). 
 Produkt nr 6233 – 85,9 ml z fl uorem
 Produkt nr 6234 – 84 ml bez fl uoru

  Záote Mydáo z Olejkiem z Drzewa 
Herbacianego do rąk i ciaáa
  To, oferowane tylko przez naszą fi rmĊ i 
wytwarzane we Francji luksusowe mydáo 
delikatnie usuwa zabrudzenia i przykre 
zapachy. Mydáo TTO-Pure Gold jest 
bezwzglĊdne dla brudu i potu. Jego czysty 
i ĞwieĪy zapach sprawia Īe Ğwietnie nadaje 
siĊ do uĪytku przez caáą rodzinĊ, ale jego 
duĪa pienistoĞü i cudowny cytrusowy 
zapach zmieniają zwykáą kąpiel w tak 
unikalne przeĪycie, Īe ma siĊ ochotĊ 
zatrzymaü je tylko dla siebie.
 Produkt nr 6266 – 128 g
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FY Skin Formula
PiĊkno pochodzi z wnĊtrza.
Tabletki FY Skin Formula dostarczają organizmowi 
starannie wyselekcjonowanych niezbĊdnych witamin i 
mineraáów wpáywających korzystnie na skórĊ.

Mieszanka skáadników odĪywczych w tym unikalnym 
suplemencie diety jest pozyskiwana ze specjalnego 
ekstraktu morskiego. Dodatkowo, preparat FY Skin Formula 
zawiera witaminĊ C wspomagającą procesy: wytwarzania 
wáókien kolagenowych i formowania naczyĔ krwionoĞnych 
oraz tkanek chrzĊstnych. Preparat zawiera równieĪ cynk 
i witaminy D i E, które chronią komórki przed dziaáaniem 
stresu oksydacyjnego.  Preparat FY Skin Formula to 
Ğwietny zestaw odĪywczy, który moĪe pomagaü w dbaniu 
o zdrowy wygląd! Ponadto preparat ten w porcji 2 tabletek 
zawiera 20 mg kwasu hialuronowego.

Produkt nr 4444  60 tabletek

Informacje o produkcie  
 Tabletek w opakowaniu 60
ZawartoĞü w 2  tabletkach  %EC NRV
 Witamina A (beta-karoten) 600 ug RE 75%
 Witamina D-3 (cholekalcyferol) 2,5 ug 50%
 Witamina E (D-Alpha tokoferolu kwas bursztynian) 8 mg a-TE 67%
 Witamina C (kwas L-askorbinowy, acerola) 30 mg 38%
 Cynk (w postaci glukonianu cynku) 4 mg 40%
Koncentrat morski   300 mg *
 Siarczan chondroityny 350 mg *
 Kwas hialuronowy 20 mg *
 Proszek proteinowy z ryĪu 200 mg *
 Hydrolizowany kolagen 80 mg *
 Proszek z norweskich krasnorostów (z caáej ros´ liny) 66 mg *
 Ekstrakt z owocu aceroli 10 mg *
Krzem (áćcznie) 6 mg *
  EC NRV = Dzienne spoĪycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC).   
* - nie ustalono zalecanego dziennego spoĪycia.

EU.PI.MOD 3A Produkt bezglutenowy

 Suplementów diety nie naleĪy stosowaü jako substytutu odĪywiania.

Produkty do 
piel ‚egnacji skóry

Wzmocnij zdrowie swojej skóry i zachowaj jej równowagĊ, 
oddziaáując jednoczeĞnie na symptomy przedwczesnego 
starzenia. Linia produktów pielĊgnacyjnych skóry Forever 
Young to kompletny program pielĊgnacyjny, energetyzujący 
i wzmacniający komórki, a jednoczeĞnie zapobiegający 
symptomom starzenia jeszcze przed ich wystąpieniem. OĪyw 
swoją skórĊ, odkrywając jej zdrowy i peáen Īycia blask, i odkryj 
na nowo zdrową, zrównowaĪoną i máodą skórĊ.
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 Serum przeciwko objawom starzenia 
 OĪywcza kombinacja ekstraktów z zielonej 
herbaty, granatu i nasion winogron oraz enzymów 
dyni przeznaczona dla kaĪdego rodzaju skóry.
 Produkt nr 4541

 Regeneracja w dzieĔ i w nocy
 Zapewnia zbilansowane nawilĪanie, poprawiając 
stan skóry. Dodatkowe odĪywianie i nawilĪanie 
skóry zapewnią ekstrakty ze spiruliny i 
ĪeĔszenia, dostarczając skórze to co niezbĊdne, 
aby pozostaáa miĊkka, gáadka i caákowicie 
odmáodzona.
 Produkt nr 4543

 Kompleks pod oczy
 Ten áagodzący ',' cudownie odĞwieĪający, i 
unikalny krem pod oczy zawiera mieszankĊ soi 
i hydrolizowanych peptydów ryĪowych, które 
báyskawicznie nawilĪają skórĊ. Innowacyjna 
mieszanka oligopeptydów Palmitoyl i 
trójpeptydów Palmitoyl w poáączeniu z zaletami 
przeciwutleniającymi witamin A, C oraz E 
wspomaga zachowanie silnej osáony nawilĪającej 
tego wraĪliwego obszaru.
 Produkt nr 4544

 ĩel ujĊdrniający pod oczy
 Zaawansowany Īel rewitalizujący zawierający 
ekstrakt z biaáej herbaty. Pomaga redukowaü 
efekt podkrąĪonych i napuchniĊtych oczu i 
wokóá delikatnych obszarów oczu. ĩel ma lekką 
konsystencjĊ, szybko siĊ wcháania, zapewniając 
skórze ochronĊ i nawilĪenie. Nie zawiera 
olejków, bezzapachowy.
 Produkt nr 4542

 Krem oczyszczający
Do skóry normalnej i suchej
 Ten áagodny produkt o kremowej konsystencji dos 
konale nadaje siĊ dla delikatnej skóry suchej i 
normalnej. àagodnie i skutecznie usuwa makijaĪ 
i za brudzenia, po czym áatwo siĊ spáukuje. 
Pozostawia uczucie miĊkkiej, pozbawionej 
podraĪnieĔ i zrelaksowanej skóry. Wchodzące 
w skáad kremu Panthenol i ekstrakty z nasion 
orzecha wáoskiego zapewniają jasnoĞü i czystoĞü 
skóry. Ten krem oczyszczający opracowany zostaá, 
by umoĪliwiü zachowanie, oczyszczonej skóry 
oraz zapewnienie jej uczucia ĞwieĪoĞci i zdrowia.  
 Produkt nr 4540

Forever Young – zaawansowana pielĊgnacja skóry
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Pielę  gnacja 
ciała  Naturalny Īel pod prysznic i do kąpieli

 OdĪywcze substancje naturalne, delikatne substancje 
oczyszczające oraz orzeĨwiający aromat olejków z 
miĊty pieprzowej, rozmarynu i lawendy uzupeániają 
ubytki skóry i oĪywiają zmysáy. Produkt stworzony 
z myĞlą o wspomaganiu procesu eksfoliacji skóry. 
ZmiĊkczające skórĊ, nawilĪające pereáki báyskawicznie 
przywracają skórze naturalny blask. Produkt zawiera 
pantenol i hydrolizowane biaáko pszenicy, zapewniające 
odpowiednie nawilĪanie, a takĪe ekstrakt z rumianku, 
który dziaáa áagodząco. Witamina E i ekstrakt z biaáej 
herbaty zapewniają korzyĞci przeciwutleniające oraz 
odĪywcze, pozostawiając skórĊ czystą, miĊkką i 
odmáodzoną. Produkt przeznaczony dla kaĪdego 
rodzaju skóry.
 Produkt nr 4564 

 Naturalny balsam do ciaáa 
 Super nawilĪanie dziĊki zaletom trzech substancji: 
oleju jojoba, masáa Shea oraz hialuronianu sodu. Ten 
bogaty w substancje nawilĪające balsam zawiera 
áagodzący i relaksujący skórĊ aloes oraz ochronne 
antyoksydanty zawarte w ekstrakcie z biaáej herbaty. Ten 
nawilĪający balsam, z dodatkiem naturalnych substancji 
zapachowych zawartych w olejkach, zapewnia skórze 
miĊkkoĞü i promienny wygląd. Produkt przeznaczony dla 
kaĪdego rodzaju skóry.
 Produkt nr 4565
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Zapewnij swojemu ciaáu odrobinĊ 
luksusu dziĊki produktom do kąpieli i 
pielĊgnacji ciaáa.

54



 OdĪywka naturalna
 Ta energetyzująca odĪywka powstaáa z myĞlą o 
zapewnieniu codziennej ochrony zniszczonym wáosom. 
Aminokwasy jedwabiu oraz biaáko pszenicy pomagają 
chroniü wáosy, podczas gdy aloes áagodzi i relaksuje skórĊ 
gáowy. OdĪywka charakteryzuje siĊ delikatnym zapachem 
olejków lawendy, rozmarynu oraz miĊty pieprzowej. 
Zawiera ona ekstrakt z biaáej herbaty oraz witaminĊ 
E, które zapewniają korzyĞci przeciwutleniające oraz 
odĪywcze, poprawiając tym samym kondycjĊ wáosów i 
nadając im niesamowity blask. Produkt przeznaczony dla 
kaĪdego rodzaju wáosów.
 Produkt nr 4563 

 Pieniące mydáo do rąk
 Mydáo w páynie do mycia rąk Forever Young Botanicals 
sprawi, Īe kaĪde mycie rąk bĊdzie przyjemnoĞcią. 
Delikatne dziaáanie produktu, pieniącego siĊ bez uĪycia 
aerozolu, pozwala dokáadnie usunąü wszelki brud, 
sprawiając, Īe po kaĪdym myciu dáonie bĊdĊ odĞwieĪone 
i odmáodzone. DziĊki zawartoĞci aloesu ten pieniący siĊ 
páyn do mycia rąk równoczeĞnie myje i nawilĪa. Jest on 
tak delikatny, Īe nadaje siĊ do czĊstego stosowania, co 
sprawia Īe jest idealny dla osób przebywających w suchym 
Ğrodowisku lub zmuszonych do czĊstego mycia rąk w pracy 
lub w domu.
 Produkt nr 4549

 Naturalny krem do rąk
 Na czym polega sekret piĊknych rąk? Naturalny krem 
do rąk Forever Young zostaá wzbogacony o precyzyjnie 
okreĞloną iloĞü biaáka serwatki, które jak wykazano 
redukuje wystĊpowanie zmarszczek. Krem zawiera równieĪ 
klinicznie okreĞlone iloĞci biaáka orzechów laskowych, 
dziĊki czemu wspomaga on skórĊ w procesie regeneracji 
wáasnej osáony nawilĪającej. Ponadto w skáad kremu 
wchodzi teĪ ponad piĊü Ğrodków nawilĪających, w tym 
masáo Shea, squalan, hialuronian sodu, olej sáonecznikowy 
oraz sód PCA, które zapobiegają utracie wilgotnoĞci. 
Zawiera on takĪe aloes, áagodzący i relaksujący rĊce oraz 
ekstrakt z wodorostów morskich. Krem zawiera kombinacjĊ 
antyoksydantów zawartych w ekstrakcie z granatu, 
witaminie A i E, które pomagają chroniü skórĊ i zapewniają 
dáoniom uczucie miĊkkoĞci i nawilĪenia.
 Produkt nr 4566

 Szampon naturalny
 Zdrowe wáosy mają swój początek w zdrowej skórze 
gáowy. Szampon ten, charakteryzujący siĊ subtelnym 
zapachem i delikatnoĞcią, która sprawia, Īe nadaje siĊ on 
do codziennego uĪytku, zawiera olejki z miĊty pieprzowej, 
rozmarynu oraz drzewa herbacianego, dziĊki którym wáosy 
i skóra gáowy stają siĊ peáne energii i wigoru. Stworzony 
w oparciu o ekstrakty z alg, które zapewniają prawidáowe 
odĪywianie i wsparcie dla wáosów, oraz pobudzające 
wáaĞciwoĞci ekstraktu z ogórków. Kora wierzby oraz 
ekstrakt z szaáwi przywracają nawilĪanie i blask, nadając 
wáosom miĊkkoĞü oraz jedwabisty i zdrowy wygląd. Produkt 
przeznaczony dla kaĪdego rodzaju wáosów. 
 Produkt nr 4554
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Moz• liwoś ci biznesowe
Szukasz moĪliwoĞci wprowadzenia 
zmian na lepsze?
Nie tylko w swoim Īyciu, ale teĪ osób z 
Twojego otoczenia? Lifeplus daje taką 
moĪliwoĞü – to styl Īycia i model biznesowy 
w jednym. 

Gdy przeczytasz Ğwietną ksiąĪkĊ lub 
odwiedzisz wspaniaáą nową restauracjĊ, po 
prostu mówisz o tym znajomym i polecasz im 
ją. 

Tak samo jest z produktami Lifeplus. Byü 
moĪe podczas rozmowy ze znajomym natrafi  
siĊ sposobnoĞü, aby poleciü jeden z naszych 
suplementów diety. 

JeĞli osoba, której polecisz produkt z naszej 
oferty, zamówi go i wskaĪe Ciebie jako 
osobĊ, która poleciáa produkt, zaczniesz 
czerpaü dodatkowe korzyĞci w ramach 
naszego przejrzystego i uczciwego programu 
wynagrodzeĔ. Tak dziaáa marketing poleceĔ! 

Elastyczny, dostosowany do Twojego 
stylu Īycia
Osoby dziaáające w ramach naszego modelu 
nie odczuwają presji. KaĪdy uczestnik 
programu sam decyduje, gdzie i kiedy chce 
skupiü swoje wysiáki. MoĪesz pracowaü kilka 
godzin w tygodniu, dzieląc swój entuzjazm 

z kilkoma innymi osobami i budując wokóá 
siebie niewielką sieü.

JeĞli interesują CiĊ ambitniejsze cele i chcesz 
wáoĪyü w swoje dziaáania wiĊcej czasu i 
wysiáku, z pewnoĞcią zechcesz takĪe znaleĨü 
„partnerów”, których bĊdziesz wspieraü 
w budowaniu ich wáasnej bazy klientów. 
Wystarczy, Īe bĊdziesz dzieliü siĊ posiadaną 
praktyczną i specjalistyczną wiedzą na temat 
naszych produktów. 

Co jest w tym jednak najlepsze? To wszystko 
moĪna robiü we wáasnym domu!

Wybrane korzyĞci   
•  Promuj dobre samopoczucie i 

samodoskonalenie poprzez wysokiej jakoĞci 
produkty, z których kaĪdego dnia korzystają 
tysiące osób.

•  Pracuj w domu, w godzinach, które 
najbardziej Ci odpowiadają.

•  Zarabiaj dodatkowe pieniądze w ramach 
korzystnego i przejrzystego programu 
wynagrodzeĔ.

•  Otrzymuj peáne wsparcie i korzystaj z 
moĪliwoĞci rozwoju osobistego.

•  Doáącz do globalnej sieci obejmującej 
tysiące partnerów.

Zacznij dziaáaü bez ryzyka
MoĪesz spróbowaü swoich siá, bez ryzyka dla 
Twoich fi nansów. Bez haczyków i utrudnieĔ!

Nie obowiązują Īadne opáaty wpisowe, a 
produkty trafi ają bezpoĞrednio od producenta 
do uĪytkownika koĔcowego, nie ma wiĊc 
potrzeby kupowania i przechowywania zapasu 
produktów.

MoĪesz bez Īadnych zobowiązaĔ przekonaü 
siĊ, jakie oferujemy moĪliwoĞci. To od Ciebie 
bĊdzie zaleĪeü, ile czasu i zasobów wáoĪysz w 
swoje dziaáania. 

Dodatkowe informacje 
JeĞli chcesz przekonaü siĊ, jak moĪe 
wyglądaü Twój początek z fi rmą Lifeplus na 
drodze do pomocy sobie i innym, skontaktuj 
siĊ z nami.

E-mail: info.eu@lifeplus.com

Tel.: +44 (0) 800 854374 

Czekamy na Ciebie!

sieci obejmującej 
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Je‚zyk polski UE

Niezależny konsultant
 Lifeplus Europe Ltd
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