Katalog produktów

Przedmowa
Firma Lifeplus mo e wiele zdzia a w kwestii poprawy ycia i zdrowia swoich klientów,
dlatego te z przyjemno ci witamy ka dego, kto do cza do nas w realizacji tego celu.
Od wielu lat jeste my pionierami w wykorzystywaniu sk adników najwy szej jako ci do
produkcji najlepszych suplementów diety dla naszych klientów. Dzi ki
wspó pracownikom takim, jak Ty Lifeplus mo e podnie

jako

Z powa aniem,

J. Robert Lemon, farmaceuta
Prezes i wspó za o yciel
firmy Lifeplus
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Najskuteczniejsze
receptury
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Wszystkie produkty ﬁrmy Lifeplus
s rezultatem pracy najwa niejszych
osób odpowiedzialnych w naszej
ﬁrmie za receptury. Tymi osobami s
J. Robert (Bob) Lemon i dr Dwight
McKee, których pasja i wiedza
specjalistyczna kryj si w ka dym z
produktów.
Obie te osoby po czy a ch
tworzenia najlepszych
suplementów diety oraz bogate
do wiadczenie i dog bne
zrozumienie procesu tworzenia
rewolucyjnych produktów z u yciem
nowoczesnych receptur, które na tle
innych dost pnych na rynku pozycji
wyró niaj si najwy sz jako ci .

J. Robert (Bob) Lemon

Dr Dwight McKee

Prezes ﬁrmy Lifeplus, J. Robert Lemon
R.Ph rozpocz karier w zawodzie
farmaceuty, realizuj c recepty dla tysi cy
klientów odnosz cych sukcesy aptek w
Stanach Zjednoczonych.

Dr Dwight McKee zajmowa si farmakologi ,
badaniami klinicznymi i medycyn kliniczn , pó niej
za zosta dyrektorem medycznym pierwszej kliniki
oferuj cej kompleksowe us ugi w Stanach, gdzie
nie tylko rozwija si w zakresie dietetyki, ale tak e
medycyny niekonwencjonalnej.

Chc c zapewni swoim klientom lepsz
obs ug , a tak e widz c, e produkty
od ywcze mog zyska na znaczeniu w
nowoczesnej medycynie, J. Robert Lemon
odda si tworzeniu wysokiej jako ci
tworzenia wysokiej jako ci suplementów
diety, do których klient mia by bezpo redni
dost p. Kolejnym jego krokiem by o
wykupienie uznawanego producenta
suplementów diety, z siedzib w Stanach
Zjednoczonych. W ten sposób J. Robert
Lemon da pocz tek ﬁrmie Lifeplus, z
siedzib w Stanach Zjednoczonych.
Pó niejsze spotkanie z Dr. Dwightem
McKee, lekarzem podzielaj cym jego
wizj przysz ej roli suplementów diety
sprawi o, e J. R
Robert Lemon spostrzeg
mo liwo podj cia wspó pracy, która
ostatecznie dop
doprowadzi a do dostarczenia
klientom szerok
szerokiej gamy ogólnodost pnych
suplementów d
diety, w oparciu o najnowsze
badania naukow
naukowe, do wiadczenie lekarskie
i najwy sze sta
standardy jako ci.

Praca z pacjentami chorymi na raka zainspirowa a
go do dalszego poszerzania jego wiedzy
specjalistycznej. Dr Dwight McKee uzyska
specjalizacje w zakresie medycyny wewn trznej,
hematologii i onkologii i przez sze lat leczy
pacjentów w najlepszych ameryka skich klinikach,
dodatkowo prowadz c tak e zaawansowane
badania w zakresie immunologii.
Dr McKee posiada dyplomy American College of
Nutrition i American Board of Holistic Medicine.
Posiada on bogate do wiadczenie z zakresu
praktyki medycznej, dietetyki i medycyny
niekonwencjonalnej, co czyni go jednym z
najlepszych naukowców i lekarzy na wiecie.
W roku 2001 dr McKee zosta przekonany przez
Boba Lemona do potencja u ﬁrmy Lifeplus
oraz mo liwo ci opracowania wysokiej jako ci
suplementów, które mog yby by dostarczane
bezpo rednio do osób, które ich potrzebuj .
Dr McKee do dzi jest g ównym twórc receptur
ﬁrmy Lifeplus.
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Jakość
produktów
Ka dy proces realizowany przez ﬁrm
Lifeplus podlega rygorystycznym
procedurom kontroli jako ci oraz
metodologii opartej na najlepszych
praktykach.

Produkowane w naszym regionie

Szczególne warunki produkcji

Wi kszo naszych produktów wytwarzamy
sami w Batesville w stanie Arkansas (USA).
Dzi ki temu mo emy kontrolowa i monitorowa
ca y proces, zwracaj c uwag na najdrobniejsze
szczegó y, co gwarantuje wysok jako
naszych produktów.

W procesie przetwarzania produktów stosujemy
niskie temperatury, w przeciwnym wypadku
ciep o zniszczy oby warto ci od ywcze
enzymów i witamin, a tym samym warto
od ywcz produktu.

Oto niektóre ze sposobów, dzi ki którym
oferujemy klientom pewno , e
uzupe niaj swoj diet najlepszymi
produktami na rynku.

Jako

Do produkcji suplementów diety niezb dne s
tzw. rodki wi
ce, s u ce do w a ciwego
po czenia ze sob sk adników produktu. Wiele
ﬁrm korzysta ze sztucznych rodków wi
cych,
które nie maj adnej warto ci od ywczej.

w rozs dnej cenie

Klientom mo emy zagwarantowa wysokiej
jako ci produkty w rozs dnej cenie dzi ki
dziesi tkom lat sp dzonych na opracowywaniu
receptur, produkcji i transporcie produktów.
Nowatorskie badania i rozwój ﬁrmy
Pracownicy Dzia u Bada i Rozwoju ﬁrmy
nieustannie analizuj nasze produkty w wietle
najnowszych bada pod przewodnictwem
najbardziej do wiadczonych twórców receptur,
dr. Dwighta McKee i Boba Lemona.

Opatentowany rodek wi

cy PhotoZyme®

My rodków wi
cych opatentowany przez nas
rodek PhytoZyme®. Receptura bazy obejmuje
specjalne zio a, sk adniki od ywcze pochodzenia
ro linnego, kofaktory, enzymy ro linne oraz
ekstrakty z ponad 30 ró nych owoców i warzyw,
dzi ki czemu baza wspomaga przyswajanie
aktywnych sk adników zawartych w naszych
produktach.
Synergia sk adników
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Podczas opracowywania receptur ﬁrma Lifeplus
czy okre lone sk adniki w taki sposób, aby
produkty ko cowe zawiera y maksymalne
korzy ci od ywcze. Dzi ki tej synergii ﬁrma
Lifeplus mo e zagwarantowa najlepsze
po czenia nowatorskich sk adników
od ywczych.

Filozofia
Zró nicowana dieta to wa ny element
pozwalaj cy cieszy si optymalnym stanem
zdrowia.
Niemal ka dy ceniony ekspert ywieniowy
na wiecie zaleca spo ywanie od pi ciu do
dziewi ciu porcji wie ych owoców i warzyw na
dzie . Tempo ycia jednak sprawia, e cz sto
zapomina si o tym zaleceniu.

1.
Krok

Ka dego dnia uzupe niaj
swoj diet preparatem

Daily BioBasics™
rozpuszczaj c go w swoim
ulubionym napoju.
Od ywiaj swój organizm!

2.
Krok

Uzupe niaj swoj
diet preparatem
Proanthenols®,
który zapewnia
ochron komórek
cia a.

Suplementy diety
Suplementy nie powinny, rzecz jasna, stanowi
zamiennika zró nicowanej diety, pracownicy
ﬁrmy Lifeplus wiedz doskonale, jak wa ne
jest wspomaganie ywienia z pomoc wysokiej
jako ci naturalnych produktów.
Cho wiele osób wie, e dla organizmu wa ne
jest dostarczanie niezb dnych substancji
od ywczych, to osoby te mog nie wiedzie , w
jaki sposób skutecznie uzupe nia w nie diet .
Wielu z nas wie, jak wa ne jest zapewnianie
naszym cia om w a ciwych sk adników
od ywczych, jednak e nie zawsze wiadomo, w
jaki sposób nale y to robi .

Korzystanie z tej kombinacji umo liwi spe nienie najcz ciej wyst puj cych potrzeb
od ywczych organizmu. Ale co dalej?
Specjalistyczne suplementy diety
W miar poszerzania wiedzy na temat w asnych potrzeb od ywczych, mo na
dostosowa suplementy diety do w asnych, indywidualnych potrzeb.
Dlatego w a nie stworzyli my ca gam specjalistycznych receptur. Wybieraj c
produkty z gamy specjalistycznych suplementów diety, mo na dostosowa program
suplementacji do w asnych wymaga .
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Suplementy
diety

Nasza gama suplementów diety zawiera szeroki wybór
wysokiej jako ci produktów. Celem ﬁrmy Lifeplus jest
zapewnia gam produktów, w ród których ka dy znajdzie
co dla siebie – bez wzgl du na to, jakie s jego potrzeby
od ywcze!
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Najlepsze
połaczenia
‚
Nasze Pakiety Produktów
(Product Packs) wygodnie
si kupuje i spo ywa.
Znajduj si w nich starannie
wybrane kombinacje
najpopularniejszych
produktów Lifeplus, co
zapewni klientom pewno
sk adniki dobrze

, e

cz si ze

sob w celu maksymalizacji
ich efektów. Pe na gama
wysokiej jako ci sk adników
od ywczych wp ynie na dobre
samopoczucie.

10

MAINTAIN & PROTECT 100 GOLD

MAINTAIN & PROTECT 100

Daily BioBasics™
Proanthenols® 100 mg
OmeGold®

Daily BioBasics™
Proanthenols® 100 mg

Produkt nr 4382

Produkt nr 4630

MAINTAIN & PROTECT 50

EVERYDAY WELLBEING

EVERYDAY WELLBEING GOLD

Daily BioBasics
Proanthenols® 50 mg

TVM-Plus
Proanthenols® 100 mg

TVM-Plus™
Proanthenols® 100 mg
OmeGold®

Produkt nr 4629

Produkt nr 4628

™

™

Produkt nr 4384
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DAILY BIOBASICS™
Nasz od ywczy gigant – produkt zawiera zbalansowane niezb dne sk adniki od ywcze,
dostarczaj ce w a ciwego wsparcia organizmowi.
Dla dobrego samopoczucia i funkcjonowania w yciu codziennym wa ne jest, aby dostarczy organizmowi
optymalnej dawki niezb dnych witamin, minera ów i pierwiastków ladowych. Nasze cia o nie jest w stanie
samo wytworzy tych wa nych sk adników od ywczych, dlatego ich codzienne dostarczanie jest tak wa ne
dla naszego organizmu. Zbilansowana dieta, bogata w warzywa, owoce, zbo a, produkty mleczne i ryby, jest
niezb dna w celu zapewnienia organizmowi optymalnego zestawu substancji od ywczych. W a nie dlatego
istotne jest, aby codziennie dostarcza organizmowi tych wa nych substancji' to 'od ywczych, dlatego ich
codzienne dostarczanie jest tak wa ne dla naszego organizmu. Jednak wiele osób nie ma ani czasu, ani
wiedzy na temat tego, jak tak diet utrzyma , w wyniku czego dieta nie jest odpowiednio zbilansowana. W ich
przypadku codzienne organizmu w witaminy, minera y i pierwiastki ladowe u takich osób jest niewystarczaj ce.
W przypadku niezbilansowanej diety lub zwi kszonego zapotrzebowania na substancje od ywcze,
spowodowanego na przyk ad stresem rodowiskowym lub przem czeniem ﬁzycznym, polecamy stosowanie
preparatu Daily BioBasics w celu uzupe nienia warto ci od ywczych.
Napój od ywczy Daily BioBasics zawier specjalnie dobran kombinacj sk adników, które pomog utrzyma
dobr form ﬁzyczn i psychiczn . Szeroki zakres rozmaitych witamin, minera ów, wyci gów z zió oraz
b onnika i nasz opatentowany, innowacyjny proces czenia, zapewniaj optymalne dzia anie naszego produktu
za ka dym razem.
Jedna porcja napoju Daily BioBasics zapewnia:
• 100% dziennego zapotrzebowania na niezb dne witaminy A, B, C i E, które odgrywaj wa n rol w
kluczowych funkcjach organizmu, m.in. takich jak dzia anie systemu odporno ciowego, funkcjonowanie
serca, utrzymanie poziomów energii oraz redukcja zm czenia.
• Minera y takie jak cynk, elazo i magnez, które odgrywaj wa n rol w utrzymaniu prawid owego stanu
ko ci, tkanek cznych oraz pomagaj utrzyma prawid owe funkcje poznawcze i nie tylko.
• Ro linne sk adniki od ywcze z 35 owoców i warzyw oraz wyci gi z 20 ró nych zió .

DAILY BIOBASICS

™

Veggie Caps
Dost pny w por cznych
i atwych do po kni cia
kapsu kach
Produkt nr 4476
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480 kapsu ek

• Zawiera b onnik w ilo ci ponad 50% zalecanego dziennego spo ycia (RDA).
• Zawiera wa ne minera y, takie jak selen i cynk, które pomagaj chroni komórki przed efektami dzia ania
stresu oksydacyjnego.
Daily BioBasics to pe nowarto ciowy suplement diety uzupe niaj cy dzienne zapotrzebowanie organizmu na
witaminy, minera y i b onnik. Produkt ten wspiera prawid owe funkcjonowanie ca ego organizmu, utrzymuj c go
w doskona ej formie!
Produkt nr 4471

788 g

Informacje o produkcie
Jedna dawka
Dawek w opakowaniu

Zawarto w dawce
B onnik
B onnik rozpuszczalny
B onnik nierozpuszczalny
Witamina A ( a̧cznie)
Witamina A (octan retinolu)
Beta-karoten
Witamina D-3 (cholekalcyferol)
Witamina E

Dwie p askie miarki (ok. 26,1 g)
30
%EC NRV

13 g
8 g
5 g
800 µg RE
100%
750 µg RE
94%
50 µg RE
6%
10 µg
200%
82,5 mg -TE 688%

(d-alpha tokoferolu kwas bursztynian)

Witamina B-6
(chlorowodorek pirydoksyny)

Kwas foliowy
(kwas pteromonoglutaminowy)

Witamina B-12 (cyjanokobalamina)
Biotyna
Kwas pantotenowy
(w postaci d-pantotenianu wapna)

Wapno ( cznie)
Magnez ( cznie)
Cynk (w postaci glukonianu cynku)
Jod (z jodku potasu, alginianów z alg

(Cyamopsis tetragonolobus)

Proszek z nasion lnu (bezt uszczowy)
Proszek z ca ych alg morskich
(Laminaria digitata L.)

Witamina C (kwas L-askorbinowy,
ekstrakt z owocu aceroli,
proszek z owocu dzikiej ró y)
Tiamina (Witamina B-1)
Ryboﬂawina (Witamina B-2)
Niacyna (nikotynamid)

Zawarto w dawce
Chrom (jako chlorek chromu)
Molibden (jako molibdenian sodu)
Maltodextrin
Proszek z usek nasion babki jajowatej
Proszek z nasion babki jajowatej
Proszek z endospermy nasion guar

300 mg
3 mg
3,5 mg
40 mg NE

375%
273%
250%
250%

4 mg

286%

400 µg
12 µg
300 µg

200%
480%
600%

20 mg
1000 mg
350 mg
15 mg

333%
125%
93%
150%

Proszek z li ci orzecha
amerykan´skiego
Bor (w postaci boranu sodowego)
Krzem ( cznie)
Dwuwinian choliny
Inozytol
Lecytyna (sojowa)
Bioﬂawonoidy cytrynowe
(w proszku z ca ych owoców)

PABA (kwas paraaminobenzoesowy)
Kwas alfa-liponowy
Hesperydyna
(z kompleksu hesperydynowego)

Kwercetyna
Rutyna
Luteina (z ekstraktu luteinowego)
Likopen (z ekstraktu likopenowego)
L-glutation
Ekstrakt izoﬂawonowy z soi
Ekstrakt z owocu aceroli
Proszek z li ci lucerny
Ekstrakt z k a¸cza traganka

%EC NRV

180 µg
125 µg
3,6 g
3,8 g
12,3 g

450%
250%
*
*
*

277 mg
277 mg

*
*

147 mg

*

140 mg
300 µg
1 mg
5 mg
30 mg
50 mg

*
*
*
*
*
*

50 mg
10 mg
5 mg

*
*
*

8 mg
10 mg
10 mg
100 µg
60 µg
2 mg
13 mg
10 mg
191 mg
16 mg

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

morskich,rodymerii palczastej
150 µg
100%
oraz norweskich krasnorostów)
Witamina K-1 (ﬁtomenadion)
80 µg
107%
Selen (w postaci seleninu sodu)
130 µg
236%
2 mg
200%
Mied (w postaci glukonianu miedzi)
Mangan (w postaci glukonianu manganu) 2 mg
100%
EC NRV = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC) * - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia
EU.PI.MOD 10B

Suplementów diety nie nale y stosowa jako substytutu od ywiania.

Zawarto w dawce
Proszek z buraków
Proszek z li ci borówki czarnej
Proszek z ró yczek brokó ów
Proszek z g ówek brukselki
Proszek z li ci kapusty
Proszek z korzenia marchwi
Proszek z ró yczek kalaﬁora
Proszek z kwiatów rumianku
Proszek z jednokomórkowej
algi, Chlorelli
Proszek z li ci rodymerii palczastej
Proszek z nasion kopru w oskiego
Ekstrakt z li ci Ginkgo Biloba
Proszek z korzenia e -szenia
syberyjskiego (Eleutherococcus)
Proszek z ziaren zielonego groszku
Proszek z owoców zielonej papryki
Proszek z li ci zielonej herbaty
Proszek z li ci jarmu u
Proszek z li ci trawy cytrynowej
Proszek z norweskich
krasnorostów (z ca ej ro liny)
Proszek z li ci pietruszki
Proszek z owocu dzikiej ró y
Proszek z li ci rozmarynu
Proszek z li ci szpinaku
Proszek z mikroalgi Spirulina
Kurkuminoidy
(z ekstraktu z korzenia kurkumy)

Proszek z li ci rukwi wodnej
Ustabilizowana mieszanka
probiotyczna ProBioTx™

%EC NRV

46 mg
20 mg
75 mg
20 mg
25 mg
180 mg
50 mg
20 mg

*
*
*
*
*
*
*
*

10 mg
10 mg
50 mg
10 mg

*
*
*
*

10 mg
40 mg
30 mg
35 mg
20 mg
20 mg

*
*
*
*
*
*

10 mg
35 mg
10 mg
25 mg
10 mg
10 mg

*
*
*
*
*
*

19 mg
25 mg

*
*

35 mg

*

*Obecnie przepisy UE nie wskazuj dziennego zalecanego spo ycia b onnika
Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy
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PROANTHENOLS®
Wspomó swój organizm w walce ze stresem oksydacyjnym!
Jeden z najlepszych produktów ﬁrmy Lifeplus, od wielu lat faworyt niezliczonej
rzeszy klientów! 50 lat bada przyczyni o si do stworzenia preparatu
Proanthenols, którego podstawowym sk adnikiem s najwy szej jako ci
oligomeryczne proantocyjanidyny (OPC), skoncentrowany wyci g z pestek
winogron i kory niektórych gatunków sosny z po udniowej Francji.
Synergiczna formu a zawiera równie witamin C, która przyczynia si do ochrony
komórek przed uszkodzeniami oksydacyjnymi.
Produkt nr 4469
Produkt nr 4468
Produkt nr 4470

50 mg
50 mg
100 mg

60 tabletek
240 tabletek
60 tabletek

Informacje o produkcie – 100 mg
Tabletek w opakowaniu

Zawarto w 2 tabletkach
Witamina C (kwas askorbinowy)
Oligoproantycjanidy (OPC)
Bioﬂawonoidy cytrynowe w proszku (z ca ych owoców)
Hesperydyna (z kompleksu hesperydynowego)
Rutyna
Dihydrat kwercetyny

60
%EC NRV
40 mg
200 mg
260 mg
50 mg
40 mg
10 mg

50%

*
*
*
*
*

EC NRV = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC)
* - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia
EU.PI.MOD 4C

Suplementów diety nie nale y stosowa jako substytutu od ywiania.
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Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy
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OMEGOLD®
Kapsu ki z olejem rybim bogate w kwasy omega-3 –
DHA i EPA
Kwasy t uszczowe omega-3 to doskona e rozwi zanie
wspomagaj ce najbardziej znacz ce funkcje organizmu.
Nienasycone kwasy t uszczowe omega-3 EPA i DHA
wspomagaj prawid owe dzia anie serca, funkcje poznawcze
oraz wzrok. Ponadto kapsu ki OmeGold zawieraj witamin
D, która wspiera system odporno ciowy, oraz witamin E,
która pomaga chroni komórki przed szkodliwym dzia aniem
oksydantów. Mieszanka ta polepsza ogólny stan zdrowia ca ej
rodziny, dzi ki wprowadzaniu do codziennej diety wysokiej
jako ci nienasyconych kwasów t uszczowych omega-3.
Produkt nr 5000

60 kapsu ek elowych

Informacje o produkcie
Ilo

kapsu ek elowych w opakowaniu

60

Zawarto w 1 kapsu ce
%EC RDA
Witamina D (kolekalciferol)
20 µg
400%
3 mg -TE
25%
Witamin E (d-alfa-tokoferol)
Nienasycone kwasy t uszczowe
600 mg
*
Omega-3 (dawka minimalna)
60 to 150 mg
*
EPA (kwas eikozapentaenowy)
430 mg
*
DHA (kwas dokozaheksaenowy, dawka minimalna)
Mieszanka olejków eterycznych E32
32 mg
*
EC RDA = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC).
* - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia.
EU.DE.PI.MOD 1E

Suplementów diety nie nale y stosowa jako substytutu od ywiania.
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Produkt bezglutenow

ALOE VERA CAPS
Wygodne, wysokiej jako ci kapsu ki
Aloes jest znany od wieków jako ro lina u ywana w
celu poprawy stanu zdrowia i samopoczucia. Lifeplus
oferuje atw do po kni cia kapsu k , która czy w sobie
ekstrakt z aloesu oraz wap .
Produkt nr 5044

60 kapsu ek

Informacje o produkcie
Kapsu ek w opakowaniu
Zawarto

60

w kapsu ek

%EC NRV
54 mg
325 mg
250 mg
30 mg

Wap
Glicyna
L-Glutamina
Lioﬁlizowany el aloesowy

7%
*
*
*

EC NRV = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC)
* - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia
EU.DE.PI.MOD 1D

Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy

Batony
Bat
o owocowe Lifeplus® BIOlogik™
Migda
Migd
da owo-waniliowy, bezglutenowy baton ekologiczny
Czystyy smak migda ów z odrobin wanilii – baton BIOlogik™ Almond-Vanilla Fruit Bar to pyszna, bezglutenowa
przek sska, która zawiera tylko najlepszej jako ci sk adniki spe niaj ce najwy sze wymagania odno nie czysto ci
i smak
ku Pieczo owicie dobrane suszone owoce o pi knym aromacie, j dra orzechów oraz zbo a zosta y
smaku.
po cz
zo tak, aby uzyska wspania y smak – bez dodatku cukru. Batony BIOlogik s równie bogate w b onnik
czone
oraz p
po
posiadaj wiadectwo pochodzenia ekologicznego – to przepyszna przek ska z samej natury!
Produkt
Produ nr 1803

20 batoników w
opakowaniu

rednia warto

od ywcza w 100 g:

Warto energetyczna
T uszcze
w tym t uszcze nasycone
W glowodany
w tym cukry
B onnik
Bia ka
Sól

1443 kJ (344 kcal)
13,7 g
1,1 g
47,5 g
37,9 g
13,5 g
7,6 g
0,05 g

17%
20%
11%
18%
15%
1%

Referencyjna warto spo ycia dla przeci tnej osoby doros ej (8 400 kJ/2 000 kcal).
Zawarto soli jest wy cznie dzi ki obecno ci naturalnie wyst puj cego sodu.
EU.DE.PI.MOD 1C

Produkt bezglutenowy
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BRAIN FORMULA
Naturalne rozwi zanie dla ycia w szybkim tempie
yjemy w coraz szybszym tempie, co przyczynia si to do coraz cz stszego si gania po sztuczne rodki stymuluj ce, w
celu sprostania trudno ciom dnia. Preparat Brain Formula to odpowied ﬁrmy Lifeplus na to, jak zachowa dobr form i
koncentracj , u ywaj c sk adników pochodzenia naturalnego.
Opatentowana mieszanka wysokiej jako ci witamin i sk adników od ywczych zosta a stworzona, aby w sposób naturalny
wspó pracowa z naszym organizmem. Produkt ten zawiera kwas pantotenowy, który korzystnie wp ywa na prac umys ow
mózgu i redukuje zm czenie, niacyn i witamin B6, które wspomagaj funkcje psychologiczne, oraz chrom, który pomaga
utrzyma prawid owe st enie glukozy we krwi – i wiele innych sk adników dobranych specjalnie dla optymalizacji mieszanki
oraz dla zwi kszenia koncentracji i utrzymania prawid owego poziomu energii w organizmie.
Produkt nr 4459

180 tabletek

Informacje o produkcie
Tabletek w opakowaniu
Zawarto w 4 tabletkach

%EC RDA
50 mg -TE
417%
Witamina E (d-alpha tokoferolu kwas bursztynian)
33,3 mg
3027%
Chlorowodorek tiaminy (Witamina B-1)
33,3 mg
2379%
Ryboﬂawina (Witamina B-2)
33,3 mg
208%
Niacyna (nikotynamid)
8 mg
571%
Witamina B-6 (chlorowodorek pirydoksyny)
132 µg
66%
Kwas foliowy (kwas pteromonoglutaminowy)
141 µg
5640%
Witamina B-12 ( cznie)
Cyjanokobalamina
133 µg
5320%
8 µg
320%
Dibenkozyd (deoksyadenozylokobalamina)
34 mg
567%
Kwas pantotenowy (w postaci d-pantotenianu wapna)
66 µg
88%
Witamina K-1 (ﬁtomenadion)
40 µg
73%
Selen (w postaci seleninu sodu)
Chrom (jako chlorek III chromu)
33 µg
83%
133 mg
*
L-karnityna (z L-winianu L karnityny)
N-acetylo-L-karnityna
73 mg
*
N-acetylo-L-cysteina
200 mg
*

180
Zawarto

w 4 tabletkach

Dwuwinian dimetyloaminoetanolu (DMAEB)
Fosfatydyloseryny (z kompleksu fosfolipidowego soi)
Wyci g z ca ych ro lin Huperzia Serrata

%EC RDA
80 mg
*
15 mg
*
2,4 mg
40 mg
120 mg

*
*
*

20 mg

*

(Ascophyllum nodosum L.) (z ca ych ro lin)
13 mg
Bioﬂawonoidy cytrynowe w proszku (z ca ych owoców) 13 mg
Kwas alfa-liponowy
60 mg
L-Glutamina
120 mg
L-Fenylalanina
133 mg
Tauryna
200 mg
L-Tyrozyna
60 mg

*
*
*
*
*
*
*

(Huperzia serrata (Thunb. ex Murray) Trevis)

Ekstrakt z li ci Ginkgo Biloba
Wyci g z nadziemnych cz ci ro liny Gotu Kola
Proszek z korzenia e -szenia syberyjskiego
(Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.)

Proszek z norweskich krasnorostów

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

Suplementów diety nie nale y stosowa jako substytutu od ywiania.
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Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy

CALMAG PLUS
Wap i magnez wspomagaj dobre
samopoczucie.

Informacje o produkcie
Tabletek w opakowaniu
Zawarto

w 6 tabletkach

300
%EC RDA
144 mg
180%
6 µg
120%
600 mg
75%
107 mg
15%
300 mg
80%
9 mg
90%
38 µg
51%
0,6 mg
60%
3 mg
150%
3,6 mg
*
60 mg
*
120 mg
*
24 mg
*
3 mg
*

Nie jest tajemnic , e wap jest niezb dny w celu
utrzymania prawid owego stanu ko ci i z bów, ale nie
wszyscy wiedz , e pierwiastek ten przyczynia si do
prawid owego funkcjonowania wielu innych procesów
zachodz cych w ca ym organi mie! Wap bierze udzia
w procesie wytwarzania czerwonych krwinek, jak równie
pomaga utrzyma odpowiedni poziom energii i prawid ow
funkcj mi ni. Dzi ki dodatku magnezu, który wp ywa
na prawid owe funkcjonowanie uk adu nerwowego oraz
pomaga organizmowi w procesie syntezy bia ek, preparat
Cal Mag to wysokiej jako ci od ywczy suplement diety,
który dba nie tylko o ko ci i z by!

Witamina C (w postaci L-askorbinianu wapnia)
Witamina D-3 (cholekalcyferol)
Wapno ( cznie)
Fosfor ( cznie)
Magnez ( cznie)
Cynk (w postaci glukonianu cynku)
Witamina K-1 (ﬁtomenadion)
Mied (w postaci glukonianu miedzi)
Mangan (w postaci glukonianu manganu)
Bor (w postaci boranu sodowego)
Chlorowodorek betainy
Kwas L-glutaminowy
Proszek z li ci lucerny
Krzem (jako kwas krzemowy)
Proszek z norweskich krasnorostów

Produkt nr 4455

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

300 tabletek

(Ascophyllum nodosum L.) (z ca ych ro lin)

EU.PI.MOD 5A

12 mg

*

Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy
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CIRCULATION FORMULA
Wspomaga kr

enie

Krew oraz wydajno kr enia maj ogromne znaczenie
dla naszego codziennego samopoczucia. Preparat
Circulation Formula to wysokiej klasy receptura stworzona,
aby wspomaga prawid owe kr enie krwi. Zawiera
wspó dzia aj ce ze sob witaminy z grupy B oraz wysokiej
jako ci wyci gi z zió . Tiamina dzia a korzystnie na serce,
kwas foliowy wspomaga proces tworzenia krwi, a ryboﬂawina
pomaga utrzyma odpowiedni poziom czerwonych krwinek.
Ta wysokiej jako ci receptura zawiera równie arginin .
Produkt nr 4480

180 tabletek

Informacje o produkcie
Tabletek w opakowaniu
Zawarto

Naturalna receptura wspieraj ca metabolizm
Kluczem do ogólnego dobrego samopoczucia jest
zdolno organizmu do usuwania zb dnych sk adników.
Jest to proces niezbyt fascynuj cy, ale wa ny!
Preparat Colon Formula ﬁrmy Lifeplus wspomaga
naturalny proces oczyszczania. W parze ze zdrow diet ,
bogat w owoce i warzywa, preparat Colon Formula
wspiera naturalny proces wypró niania. Jest to doskona y
wybór, aby wzbogaci diet w b onnik.
Produkt nr 4443

708 g

%EC NRV

Tiamina HCl (witamina B-1)
Ryboﬂawina (witamina B-2)
Niacyna (nikotynamid)
Witamina B-6 (chlorowodorek pirydoksyny)
Kwas foliowy (kwas pteromonoglutaminowy)
Witamina B-12 (cyjanokobalamina)
L-arginina (z monochlorowodorku L-argininy)
Chlorowodorek L-lizyny
Wyci g z k czy myszop ocha kolczastego
Wyci g z nasion kasztanowca zwyczajnego
Ekstrakt z lis´ ci Ginkgo Biloba
Wyci g z kory catuaba

0,167 mg
0,167 mg
0,2 mg NE
0,167 mg
30 µg
1 µg
500 mg
17 mg
6 mg
6 mg
22 mg
15 mg

15%
12%
1%
12%
15%
40%
*
*
*
*
*
*

EC NRV = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC)
* - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia
EU.PI.MOD 7A

COLON FORMULA

180

w tabletce

Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy

Informacje o produkcie
Jedna dawka
Dawek w opakowaniu

Zawarto

w dawce

1 równa miarka (11,8 g)
60
%EC NRV
8 g
5 g
3 g
7,4 g
1,8 g
2,7 g
177 mg

*
*
*
*

(Cyamopsis tetragonolobus)
177 mg
Proszek z li ci orzecha amerykan´skiego
118 mg
Proszek z alginian morkich
94 mg
Proszek z buraków
59 mg
Ustabilizowana mieszanka probiotyczna ProBioTx™ 11,8 mg

*
*
*
*
*

B onnik
B onnik rozpuszczalny
B onnik nierozpuszczalny
Proszek z nasion babki jajowatej
Proszek z usek nasion babki jajowatej
Maltodextrin
Proszek z nasion lnu (bezt uszczowy)
Proszek z endospermy nasion guar

EC NRV = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC)
* - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia
EU.DE.PI.MOD 5B
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Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy

CO-Q-10 PLUS™
Po czenie minera ów i enzymów wspomagaj ce
utrzymanie odpowiednich poziomów energii.
Koenzymy takie jak koenzym Q10 pomagaj organizmowi
w przetwarzaniu energii pochodz cej z po ywienia.
Preparat Co-Q-10 Plus zawiera nie tylko koenzym Q10,
ale równie wap i fosfor, niezb dne minera y wspieraj ce
organizm w wytwarzaniu energii.
Produkt nr 5591

60 tabletek

Informacje o produkcie
Tabletek w opakowaniu
Zawarto w 2 tabletkach

60
%EC NRV

Wapno (z wodorofosforanu wapnia)
Fosfor (z wodorofosforanu wapnia)
Koenzym Q-10
Lecytyna (z soi)
Bioﬂawonoidy cytrynowe (w proszku z ca ych owoców)
Dihydrat kwercetyny

228 mg
176 mg
100 mg
100 mg
50 mg
10 mg

EC NRV = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC)
* - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia
Produkt przeznaczony równie dla osób
EU.DE.PI.MOD 3B
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy

Informacje o produkcie

DIGESTIVE FORMULA
Unikalny preparat wspomagaj cy prac uk adu
pokarmowego
Prawid owe funkcjonowanie uk adu pokarmowego jest
uzale nione od prawid owo ci procesów zachodz cych
z udzia em kwasów i enzymów trawiennych. Skuteczne
trawienie ca ego po ywienia, cznie z bia kami, t uszczami
i w glowodanami z o onymi, zapewnia organizmowi
maksymaln dawk substancji od ywczych. Oprócz
wyci gów z rozmaitych ro lin i korzeni preparat Digestive
Formula zawiera wap , który wspomaga prawid owe
funkcjonowanie enzymów trawiennych – pomagaj c
organizmowi efektywnie przyswoi substancje od ywcze.
Produkt nr 4452

90 tabletek

29%
25%
*
*
*
*

Tabletek w opakowaniu
Zawarto w 3 tabletkach

Wapno
Fosfor
Amylaza
ó
Bromelaina
Lipaza
Pankreatyna 6X
Pankrolipaza
Papaina
Pepsyna
Chlorowodorek betainy
Kwas L-glutaminowy
L-Glicyna
Proszek z li ci aloesu
Proszek z korzenia buraka cukrowego
(beta vulgaris rubra L.)

Gliceryna
Lecytyna (sojowa)
Proszek z li ci mi ty
Ustabilizowana mieszanka
probiotyczna ProBioTx™

75 mg
42 mg
150 mg
135 mg
90 mg
75 mg
300 mg
330 mg
90 mg
210 mg
450 mg
60 mg
15 mg
15 mg

90
%EC NRV
9%
5%
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

15 mg
36 mg
15 mg
15 mg

*
*
*
*

60 mg

*

EC NRV = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC)
* - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia
substytu od ywiania.
Suplementów diety nie nale y stosowa jako substytutu

EU.PI.MOD 5A

Produkt bezglutenowy
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LIFEPLUS DISCOVERY
Kapsu ki zawieraj ce wyci g z k czy traganka
Produkt Lifeplus Discovery oparto na oczyszczonym
koncentracie wyci gu z zio a znanego jako traganek
(Astragalus). Opracowana przez producenta mieszanka
zawiera tak e wyci gi z innych zió , co tworzy nowo
w ród produktów z serii Lifeplus.
Produkt nr 5096

30 kapsu ek

D-MANNOSE PLUS

Kapsu ek w opakowaniu

EC NRV = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC)
* - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia
Produkt przeznaczony równie dla osób
EU.DE.pi.MOD 1F
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy

Informacje o produkcie
Kapsu ek w opakowaniu

D-mannoza to naturalny cukier, który jest minimalnie
przetwarzany na energi oraz nie stymuluje wyrzutu
insuliny. Preparat ten jest doskona ym suplementem diety,
w szczególno ci w po czeniu z ekstraktem z urawiny,
który jest naturalnym ród em D-mannozy oraz wielu innych
ro linnych sk adników od ywczych.

Zawarto w 4 kapsu kach
Opatentowany D-C Complex™
D-mannoza
Wyci g z urawiny

Preparat D-Mannose Plus to wysokiej jako ci suplement diety
oparty na opatentowanym przez nasz ﬁrm D-C™ Complex
(ekstrakt z D-mannozy i urawiny), wyprodukowany, przy
najwy szych standardach, w formie atwej w u yciu kapsu ki.
Produkt nr 4008

120 kapsu ek

30

Zawarto w 1 kapsu ce
%EC NRV
Mieszanka w asna producenta zawieraj ca:
Wyci g z korzenia, traganka, wyci g z kory cynamonowca, wyci g
z ca ych owoców granatowca, wyci g z korzenia imbiru, dihydrat
kwercetyny
9 mg
*

D-mannoza i ekstrakt z urawiny

' urawina, pochodz ca z Ameryki Pó nocnej daleka kuzynka
europejskiej borówki brusznicy, by a traktowana przez
rdzennych Amerykanów jako podstawowy sk adnik ich diety.
Obecnie produkty na bazie urawiny ciesz si uznaniem na
ca ym wiecie.
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Informacje o produkcie

120
2050 mg

%EC NRV
*
*
*

EC NRV = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC)
* - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia
EU.DE.PI.MOD 2A

Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy

EPA PLUS
Kapsu ki z kwasami t uszczowymi omega-3
Stworzony przez ekspertów lipidowy koncentrat morski,
EPA Plus, dostarcza nienasyconych kwasów t uszczowych
omega-3 tym, którzy szukaj prostego sposobu na
zaopatrzenie w nie organizmu. DHA – nienasycony kwas
t uszczowy omega-3 – wp ywa korzystnie na rozwój i
funkcjonowanie mózgu, a kwas EPA wspomaga serce.
Ponadto preparat EPA Plus, dzi ki synergicznie wp ywaj cej
zawarto ci witaminy E, chroni komórki przed dzia aniem
stresu oksydacyjnego. Kieruj si g ow i sercem – uzupe nij
swoj diet , korzystaj c z EPA Plus!
Produkt nr 5512

Kapsu ek w opakowaniu

90

Zawarto w 3 kapsu kach
Witamina E (d-alfa tokoferolu)
EPA (kwas eikozapentaenowy)
DHA (kwas dokozaheksaenowy)

%EC RDA
4 mg -TE
33%
420 mg
*
300 mg
*

EC RDA = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC). * - nie
ustalono zalecanego dziennego spo ycia.
EU.DE.PI.MOD 3C

Produkt bezglutenowy

90 kapsu ek

EVENING PRIMROSE OIL
Naturalne ród o niezb dnych kwasów
t uszczowych
Preparat Evening Primrose Oil zosta wyprodukowany
z nasion wiesio ka, które s naturalnym ród em kwasu
linolowego (LA) oraz kwasu gamma-linolowego (GLA). LA
i GLA to tzw. niezb dne nienasycone kwasy t uszczowe
(NNKT), które mo na spo ywa w wystarczaj cej ilo ci, je li
dba si o zbilansowan diet . Preparat Evening Primrose
Oil to doskona y suplement dla tych, którzy maj problemy
ze spo ywaniem zbilansowanej diety ze wzgl du na czynniki
rodowiskowe. Nasza receptura dodatkowo zawiera
witamin E, która przyczynia si do ochrony komórek przez
dzia aniem stresu oksydacyjnego.
Produkt nr 5529

Informacje o produkcie

Informacje o produkcie
Kapsu ek w opakowaniu

Zawarto w 3 kapsu kach
Witamina E (octan DL-Alpha tokoferolu)
Olej z wiesio ka
Kwas gamma-linolenowy

60
%EC RDA
20 mg -TE
167%
1000 mg
*
80 mg
*

EC RDA = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC). * - nie
ustalono zalecanego dziennego spo ycia.
EU.DE.PI.MOD 4A

Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy

60 kapsu ek

Suplementów diety nie nale y stosowa jako substytutu od ywiania.
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EYE FORMULA
Wspomaga i utrzymuje zdrowy wzrok
Preparat Eye Formula zawiera unikaln mieszank
wspó dzia aj cych ze sob mikroelementów i naturalnych
sk adników z zió , które cz w sobie tradycyjn wiedz i
do wiadczenie z nauk , aby w szczególno ci wspomaga i
utrzymywa ogólne dobre zdrowie oczu.
Oparty na najnowszych badaniach, preparat Eye Formula czy
w sobie sk adniki, które maj na celu od ywia i wspomaga
delikatne tkanki i funkcjonowanie oczu. Preparat ten zawiera
witamin A, która ma korzystny wp yw na wzrok, jak równie
cynk, który wspomaga przyswajanie witaminy A, a tak e sam
wykazuje pozytywne dzia anie dla ochrony oczu. We wspó pracy
z selenem, cynk równie pomaga chroni komórki przed
dzia aniem stresu oksydacyjnego.
Doskona e rozwi zanie dla tych, którzy chc uzupe ni niedobory
organizmu i maj oczy szeroko otwarte na swoj przysz o !
Produkt nr 4454

60 tabletek

Informacje o produkcie
Tabletek w opakowaniu
Zawarto w 2 tabletkach

Witamina A (beta-karoten)
Witamina C (kwas L-askorbinowy)
Niacyna (nikotynamid)
Magnez (cytrynian magnezu)
Cynk (w postaci glukonianu cynku)
Selen (w postaci seleninu sodu)
Ekstrakt z owoców borówki czarnej
Rutyna
Hesperydyna
Dihydrat kwercetyny
L-glutation
Luteina (z ekstraktu luteinowego)
Kwiatowy wyci g zeaksantyny
(z aksamitki wzniesionej, (Tagetes erecta L.))

60
%EC RDA
750 µg RE
140 mg
20 mg NE
14 mg
10 mg
100 µg
420 mg
80 mg
40 mg
40 mg
2000 µg
4 mg

94%
175%
125%
4%
100%
182%
*
*
*
*
*
*

4 mg

*

EC RDA = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC). * - nie
ustalono zalecanego dziennego spo ycia.
Produkt przeznaczony równie dla osób
EU.PI.MOD 5A
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy

Informacje o produkcie
Kapsu ek w opakowaniu

FUSIONS RED™
Wysoce skoncentrowana mieszanka owoców
Ulubiony produkt Lifeplus, kapsu ki Fusions Red to idealna
kombinacja nauki, natury – i wietnego smaku, który sprawia, e
s one jeszcze bardziej atrakcyjne!
Produkowane ze skoncentrowanej mieszanki jagód, zawieraj
wi nie, owoce granatu, acai i inne. Kapsu ki s skonstruowane
w taki sposób, aby zachowa wie o i jako naturalnych,
ro linnych elementów od ywczych.
atwe do po kni cia, wietne w smaku!
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Produkt nr 4000

60 kapsu ek

Zawarto w 1 kapsu ce
Warto energetyczna
13 kJ or 3 kcal
T uszcze
0,0 g
w tym t uszcze nasycone
0,0 g
którego Trans
0,0 g
W glowodany
0,7 g
w tym cukry
0,4 g
B onnik
0g
Bia ka
0g
Sól
0,1 g
Opatentowana mieszanka owocowa
1000 mg

60
%EC NRV
0,2%
*
*
*
0,3%
0,4%
0%
1,7%
*

EC NRV = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC)
* - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia
EU.PI.MOD 2F

Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy
Suplementów diety nie nale y stosowa jako substytutu od ywiania.

HEART FORMULA
Fachowo dobrana mieszanka substancji od ywczych dla zdrowia uk adu krwiono nego
Preparat Heart Formula zosta stworzony, aby wspomaga uk ad krwiono ny, czyli serce, t tnice i y y. Produkt ten zawiera
tiamin , znan równie jako witamina B1, która wspomaga prawid owe funkcjonowanie serca. Ponadto w sk ad preparatu
wchodz : unikalny kompleks wspó dzia aj cych ze sob substancji od ywczych, takich jak witamina B6, która uczestniczy
w produkcji czerwonych krwinek, oraz witamina C, która wspomaga produkcj w ókien kolagenowych niezb dnych dla
zdrowych naczy krwiono nych. Odpowiednio wyselekcjonowane minera y wraz z naturalnymi ekstraktami ro linnymi i nasz
opatentowan baz PhytoZyme, która zapewnia odpowiedni synergi wszystkich sk adników, ulepszaj dzia anie receptury.
Umiej tnie dobrane witaminy oraz wa ne sk adniki mineralne w synergetycznej mieszance optymalizuj dzia anie receptury
– to produkt, który trzeba wzi sobie do serca!
Produkt nr 4451

300 tabletek

Informacje o produkcie
Tabletek w opakowaniu
Zawarto

300

w 3 tabletkach

Witamina A ( cznie)
Octan retinolu
Beta-karoten
Witamina C (kwas L-askorbinowy)
Witamina D-3 (cholekalcyferol)
Witamina E (d-alpha tokoferolu kwas bursztynian)
Niacyna (nikotynamid)
Witamina B-6 (chlorowodorek pirydoksyny)
Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy)
Witamina B-12 (cyjanokobalamina)
Wap (z wodorofosforanu wapnia)
Fosfor (z wodorofosforanu wapnia)
Magnez ( cznie)
Selen (jako selenian sodu)
Mied (w postaci glukonianu miedzi)
Mangán (mangán-glükonát formájában)
Oktakosanol
L-Karnityna

%EC RDA
1800
450
1350
600
2,7
50
3
15
210
180
22
17
128
48
0,06
1,2
3,6
45

µg RE
µg RE
µg RE
mg
µg
mg -TE
mg NE
mg
µg
µg
mg
mg
mg
µg
mg
mg
mg
mg

225%
56%
169%
750%
54%
417%
19%
1071%
105%
7200%
3%
2%
34%
87%
6%
60%
*
*

Zawarto

w 3 tabletkach

Bioﬂawonoidy cytrynowe (w proszku z ca ych owoców)
Rutyna
Dysmutaza ponadtlenkowa
Chlorowodorek L-cysteiny
DL-metionina
Tauryna
Z bek czosnku w proszku
Wyci g z korzenia imbiru
Ekstrakt z Japanese Knotweed
(Polygonum cuspidatum Sieb. & Zucc.)

Wyci g z li ci rozmarynu
Kurkuminoidy (z ekstraktu z korzenia kurkumy)
Inozytol
Chlorowodorek betainy
Dwuwinian choliny
Serrapeptaza
Trypsyna
Bromelanina
Papaina

%EC RDA
18
18
15
90
60
36
6
42

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

*
*
*
*
*
*
*
*

12
18
17
24
120
24
15
120
285
13

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

EC RDA = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC). * - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia.
EU.PI.MOD 8

Produkt bezglutenowy

25

IMMUNE FORMULA
Specjalne wsparcie systemu odporno ciowego
Preparat Immune Formula to jedna z najlepiej przemy lanych i dobranych receptur Lifeplus. Bazuj c na
naszej ekspertyzie, dobrali my kombinacj wysokiej jako ci sk adników, aby stworzy produkt dopasowany do
konkretnych potrzeb.
Opatentowana mieszanka czy w sobie szereg ekstraktów pozyskanych z natury, witamin B12 i kwas foliowy,
które wp ywaj na prawid owe funkcjonowanie uk adu odporno ciowego, oraz opatentowan baz PhytoZyme,
aby zmaksymalizowa synergi sk adników. Produkt ten to doskona e rozwi zanie dla tych, którzy chc wspomóc
normalne funkcjonowanie swego systemu odporno ciowego.
Produkt nr 4458

120 tabletek

Informacje o produkcie
Tabletek w opakowaniu
Zawarto

120

w 2 tabletkach

%EC RDA

Kwas foliowy
(kwas pteromonoglutaminowy)
Witamina B-12 (cyjanokobalamina)
Mycoceutical Mix (Proszki)

40 µg
50 µg
250 mg

20%
2000%
*

40 mg
100 mg
33 mg
4 mg
90 mg
70 mg
20 mg
40 mg
20 mg

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Glukany 1,3 Beta
(z Beta Glucan Complex)

Chlorowodorek betainy
Bromelanina
Koenzym Q-10
Inozytol
Inozytol Sze ciofosforowy (IP6)
L-Karnityna
Kwercetyna
Ekstrakt z Japanese Knotweed

Zawarto

w 2 tabletkach

%EC RDA

el z li ci aloesu (Proszek)
Ekstrakt z korzenia e szenia
Ekstrakt z k cza traganka
Ekstrakt z korzenia Chi skiej Tarczycy
Ekstrakt z korzenie Gotu Cola
Ekstrakt z li ci zielonej herbaty
Ekstrakt z ziaren ostu mlecznego
Proszkowany owoc Noni
Ekstrakt li ci z oliwy
Ekstrakt z granatu
Proszek z owocu Ligustra (Jagoda)
Ekstrakt z owocu Schisandra Chinensis
Ekstrakt z korzenia
Kurkuminoidy (z ekstraktu z korzenia kurkumy)

10 mg
20 mg
93 mg
40 mg
40 mg
80 mg
30 mg
15 mg
20 mg
18 mg
93 mg
63 mg
30 mg
38 mg

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

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

Suplementów diety nie nale y stosowa jako substytutu od ywiania.
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Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy

IRON PLUS
Fachowo dobr
dobrana receptura wzbogacaj ca
diet w elazo
elazo to niezb d
dny sk adnik codziennej diety;
wspomaga produ
produkcj czerwonych krwinek, uczestniczy
w procesie rozpro
rozprowadzania tlenu w organizmie oraz
pomaga zredukowa
zredukow zm czenie.
Preparat Iron Plus,
Plus dla optymalnego dzia ania,
zawiera dodatkowe
dodatkow sk adniki, takie jak witamina B12
podtrzymuj
poziom energii w organizmie oraz
podt
po
d rzymuj ca po
witamina
w
wi
tami
ta
mina C, która wspomaga system odporno ciowy i
atwia
u atw
a
twia
a organizmowi
organizmo przyswajanie elaza. Ta fachowa
rreceptura
re
ece
cept
ptura sprawia,
sprawia e preparat Iron Plus jest wietnym
sposobem na uzupe
uzu nienie niedoboru elaza w naszym
organizmie.

Informacje o produkcie
Tabletek w opakowaniu

Zawarto w tabletce
Witamina C (kwas L-askorbinowy)
Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy)
Witamina B-12 (cyjanokobalamina)
elazo (bis-glicynian elaza(II))

60
%EC RDA
130 mg
100 µg
25 µg
15 mg

163%
50%
1000
107%

EC RDA = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC). * - nie
ustalono zalecanego dziennego spo ycia.
EU.PI.MOD 1

Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy

przeznaczony jest wy cznie dla osób na
Produkt ten przez
kszonym zapotrzebowaniem na elazo.
diecie ze zwi ksz
Produkt nr 4389

60 tabletek
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JOINT FORMULA
Od ywcze wsparcie dla stawów
Wszyscy chcemy by w dobrej formie – ale zak ada to co
wi cej ni tylko dbanie o mi nie. To nasze stawy codziennie
wykonuj ci k prac poruszania naszym cia em, wi c
aby dobrze funkcjonowa y, warto je wspomaga . Preparat
Joint Formula zosta stworzony dla tych, którzy prowadz
aktywny tryb ycia, aby mogli zadba o swoje stawy. Preparat
Joint Formula to precyzyjna kombinacja minera ów, które
wspomagaj prawid owe funkcjonowanie stawów, takich jak
magnez wspomagaj cy proces syntezy bia ek, gdy stawy (w
szczególno ci chrz stka stawowa), tak jak inne tkanki cia a,
s w wi kszo ci zbudowane z bia ek. W sk ad preparatu
wchodz równie mangan oraz mied , które wspomagaj
organizm w utrzymaniu prawid owego stanu tkanek
cznych. Cynk zawarty w preparacie Joint Formula pomaga
organizmowi w przetwarzaniu wa nych makrosk adników,
takich jak w glowodany i bia ka, z których czerpane s
substancje – budulec stawów.
Produkt nr 4433

120
%EC RDA

Zawarto w 4 tabletkach
Magnez (w postaci glukonianu magnezu)
Cynk (w postaci siarczanu cynku)
Mied (w postaci glukonianu miedzi)
Mangan (w postaci glukonianu manganu)
Siarczan glukozaminy Chlorek potasu Sól
N-Acetyl D-Glukozaminy
Siarczan chondroityny
Kwas hialuronowy
Hydrolizowany kolagen
Krzem ( cznie)

64 mg 17%
4 mg 40%
0.2 mg 20%
2 mg 100%
1200 mg
*
200 mg
*
200 mg
*
20 mg
*
100 mg
*
8 mg
*

EC RDA = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC). * - nie
ustalono zalecanego dziennego spo ycia.
EU.PI.MOD 3

Produkt bezglutenowy

Informacje o produkcie

atwy do po kni cia ekstrakt lipidowy
Opatentowany kompleks lipidowy – jako suplement
– w ma ych, atwych do po kni ciach kapsu kach,
pozyskiwany z wysokiej jako ci zielonych ma
po awianych w Nowej Zelandii.
60 kapsu ek

Suplementów diety nie nale y stosowa jako substytutu od ywiania.
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Tabletek w opakowaniu

120 tabletek

LYPRINEX™

Produkt nr 4489

Informacje o produkcie

Kapsu ek w opakowaniu

Zawarto w 2 kapsu kach
Ekstrakt pe no-lipidowy z ma z´ a nowozelandzkiego
(Perna canaliculus)

60
%EC RDA
100 mg

*

EC RDA = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC). * - nie
ustalono zalecanego dziennego spo ycia.
EU.DE.PI.MOD 1W

Produkt bezglutenowy

MENAPLUS
MENAP

Informacje o produkcie

Zio owa o
opieka, moc substancji od ywczych
Wybrane zio a, takie jak en-sze , olibanum i kurkuma,
umiej tnie p
po czone z witamin B6, która pomaga
regulowa w
wydzielanie hormonów, i magnezem, który
wp ywa korz
korzystnie na uk ad nerwowy. Z tego po czenia
powsta wys
wysokiej jako ci suplement diety przeznaczony
dla kobiet, które
k
chc skutecznie uzupe ni w swym
organizmie odpowiednie sk adniki zgodnie ze swymi
potrzebami.
Pr
Produkt
nr 5
5042

240 tabletek

Tabletek w opakowaniu

Zawarto w 5 tabletkach
Witamina B-6 (chlorowodorek pirydoksyny)
Magnez ( cznie)
Ekstrakt z korzenia e -szenia syberyjskiego
(Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.)

Ekstrakt z kwiatostanu chmielu (Humulus lupulus L.)
Proszek z ywicy olibanum (Boswellia serrata Roxb.)
Ekstrakt z korzenia kudzu
(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi) (40% izoﬂawon kudzu)

240
%EC NRV
50 mg 3571%
150 mg
40%
400 mg
100 mg
400 mg

*
*
*

500 mg

*

200 mg

*

200 mg

*

400 mg

*

Ekstrakt z korzenia lukrecji (Glycyrrhiza glabra L.)
(bez glicyryzyny)

Ekstrakt z korzenia asparagusa Shatavarii
(Asparagus racemosus Willd.)

Proszek z korzeni oraz k czy kurkumy
(Curcuma longa L.)

EC NRV = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC)
* - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia
EU.DE.pi.MOD 2A

Produkt bezglutenowy
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MEN’S FORMULA
Stworzony z my l o potrzebach m

czyzn.

M czy ni przywi zuj coraz wi ksz wag do tego,
aby skutecznie zaspokoi potrzeby od ywcze swojego
organizmu. Preparat Men’s Formula to wysokiej jako ci
suplement diety zawieraj cy witaminy A, B i D oraz cynk
i selen, które wp ywaj na prawid owe funkcjonowanie
systemu odporno ciowego, a co za tym idzie, prawid owe
dzia anie p cherza moczowego, prostaty i przewodu
moczowego. Ponadto witamina B6 wspomaga utrzymywanie
odpowiedniego poziomu energii oraz zdolno organizmu
do trawienia bia ek i glikogenu (bierze udzia w procesie
formowania tkanki mi niowej), jak równie pomaga
regulowa gospodark hormonaln . Cynk wspomaga
p odno i czuwa nad utrzymaniem odpowiedniego poziomu
testosteronu w organizmie, a selen wspiera system
odporno ciowy i produkcj nasienia. Dzi ki sk adnikom
preparatu Men's Formula me czy ni maj dost p do
od ywiana swoich organizmów wedle potrzeb.
Produkt nr 4446

120 tabletek

Suplementów diety nie nale y stosowa jako substytutu od ywiania.
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Informacje o produkcie
Tabletek w opakowaniu

Zawarto w 2 tabletkach
Witamina A (beta-karoten)
Witamina D-3 (cholekalcyferol)
Witamina E (d-alpha tokoferolu kwas bursztynian)
Witamina B-6 (jako fosforan 5’-pirydoksalu)
Cynk (w postaci glukonianu cynku)
Selen (w postaci seleninu sodu)
Bor (w postaci boranu sodowego)
Beta-sitosterol (z soi)
Likopen (z ekstraktu likopenowego)
Wyci g z kory catuaba
Ekstrakt z li ci Ginkgo Biloba
Wyci g z korzenia pokrzywy
Wyci g z nasion dyni
Wyci g z owoców boczni pi kowanej
L-alanina
Kwas L-glutaminowy
Glicyna

120
%EC RDA
750 µg RE
5 µg
82 mg −TE
10 mg
7,5 mg
50 µg
2 mg
50 mg
300 µg
50 mg
10 mg
225 mg
50 mg
170 mg
100 mg
100 mg
100 mg

94%
100%
683%
714%
75%
91%
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

EC RDA = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC). * - nie
ustalono zalecanego dziennego spo ycia.
EU.PI.MOD 6

Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy

MICRO•MINS™ PLUS
Wspania a mieszanka niezb dnych minera ów!
Znakomite rozwi zanie, aby zaopatrzy organizm w
podstawowe, niezb dne minera y. Preparat Micro•Mins Plus
zawiera ró norodne minera y, które wykazuj pomocnicze
dzia anie na szereg procesów zachodz cych w ca ym
organizmie, takich jak:
• elazo – wspiera funkcje poznawcze i redukuje zm czenie
• magnez – pomaga utrzymywa odpowiedni poziom energii w
organizmie oraz dba o prawid owy stan ko ci i z bów
• mangan – wspiera wzrost tkanki cznej, np. chrz stki,
oraz pomaga chroni komórki przed dzia aniem stresu
oksydacyjnego

Informacje o produkcie
Kapsu ek w opakowaniu

Zawarto w 2 kapsu kach
elazo
Magnez
Cynk
Mangan
Potas
Naturalna glina humusowa
(naturalne ﬁtominera y) w proszku
Siarka

60
%EC RDA
4 mg
114 mg
0,2 mg
2 mg
99 mg

29%
30%
2%
100%
5%

600 mg
153 mg

*
*

EC RDA = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC).
* - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia.
EU.DE.PI.MOD 9

Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy

• potas – pomaga utrzymywa prawid owy poziom ci nienia
krwi i prac uk adu nerwowego
Taka ilo wa nych minera ów w jednej tabletce oznacza, e
preparat Micro•Mins to mikro-produkt o mega dzia aniu!
Produkt nr 5590

60 kapsu ek

Suplementów diety nie nale y stosowa jako substytutu od ywiania.

31

MSM PLUS™

Informacje o produkcie

Pomaga organizmowi dba o stawy

Tabletek w opakowaniu

Preparat MSM Plus to wysokiej jako ci receptura, która
zawiera MSM (metylosiarczan metanu), jak równie
molibden w formie molibdenianu sodu. Przyczyniaj si one
do prawid owego metabolizmu aminokwasów siarkowych, co
pomaga w utrzymaniu stawów w dobrej kondycji.

Zawarto w 2 tabletkach
Molibden (jako molibdenian sodu)
Metylosulfonylometan (MSM)
Bioﬂawonoidy cytrynowe

Produkt nr 4463

240 tabletek

PARACLEANSE
Usprawnia naturalne ruchy jelit
Brak aktywno ci, stres oraz le zbilansowana dieta mog
prowadzi do zapar i spowolnienia ruchów jelit.
Preparat Paracleanse to synergiczna mieszanka zió ,
ekstraktów zio owych, aminokwasów siarkowych i MSM
(metylosiarczanu metanu) – starannie dobranych dla
osi gni cia wymaganego rezultatu.
Preparat Paracleanse jest przeznaczony do stosowania
okresowego, dlatego wa ne jest, aby nie przyjmowa go
d u ej ni przez oko o 10-12 dni raz na 3-4 miesi ce. Nale y
zastosowa pe n dawk zgodnie z informacj na ulotce.
Jedno opakowanie tabletek Paracleanse 3-4 razy w roku
zapewnia w a ciwe wsparcie organizmu zio ami.
Produkt nr 4450

180 tabletek

(w proszku z ca ych owoców)

34 μg
5000 mg

68%
*

133 mg

*

EC NRV = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC)
* - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia
EU.DE.pi.MOD 4C

Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy

Informacje o produkcie
Tabletek w opakowaniu

Zawarto w 2 tabletkach
Nadziemne cz ci bylicy pio unu
(Artemisia absinthium L.) w proszku
Wyci g z nadziemnych cz ci bylicy rocznej
(Artemisia annua L.)

Proszek z li ci orzecha amerykan´skiego
Metylosulfonylometan (MSM)
Kora korzenia berberysu w proszku
P ki kwiatów go dzika w proszku
Nasiona kozieradki w proszku
Z bek czosnku w proszku
K cza gorzknika kanadyjskiego w proszku
Ekstrakt z ziaren ostu mlecznego
Proszek z li ci pietruszki
DL-metionina
L-cysteina
Listownica palczasta (Laminaria digitata L.)

180
%EC RDA
100 mg

*

40 mg
100 mg
50 mg
30 mg
50 mg
60 mg
70 mg
25 mg
40 mg
50 mg
20 mg
10 mg
50 mg

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

EC RDA = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC).
* - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia.
EU.PI.MOD 5
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240
%EC NRV

Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy

PHASE’OMINE
Ekstrakt proteinowy z ro lin str czkowych
Produkt nale y przyjmowa z posi kami zawieraj cymi
makaron lub ziemniaki. Produkt odpowiedni dla
wegetarian.
Produkt nr 4461

180 tabletek

PH PLUS™
Alkaliczne tabletki z mieszank
niezb dnych minera ów
Tabletki PH Plus s suplementem diety zawieraj cym
mieszank niezb dnych minera ów dla prawid owego
funkcjonowania organizmu. Wap wspomaga dzia anie
enzymów trawiennych, magnez zapewnia równowag
elektrolitow organizmu, fosfor wspiera b ony
komórkowe a potas pomaga w ytrzymaniu w a ciwego
ci nienia krwi. Idealna receptura tabletek uzupe niona
jest szeregiem ekstraktów owocowo-warzywnych i
opatentowanym rodkiem wi
cym PhytoZyme®.
Produkt nr 4620

Informacje o produkcie
Tabletek w opakowaniu

180

%EC RDA

Zawarto w 6 tabletkach
Skoncentrowany wycia¸g proteinowy z
fasoli zwyk ej (phaseolus vulgaris l.)

1500 mg

*

EC RDA = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC). * - nie
ustalono zalecanego dziennego spo ycia.
EU.DE.PI.MOD 2B

Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy

Informacje o produkcie
Tabletek w opakowaniu
Wap (w glan wapnia)
Fosfor (fosforan tripotasowy)
Magnez (w glan magnezu)
Potas (wodorow glan potasu i
fosforan tripotasowy)

270

w 3 trzech
napi
%EC NRV
tabletek (9 tabletek) (3 tabletek)
228 mg
684 mg
86%*
8 mg
24 mg
3%*
90 mg
270 mg
72%*
241 mg

723 mg

36%*

EC NRV = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC)
* - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia
Produkt przeznaczony równie dla osób
EU.DE.PI.MOD 3D
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt ezglutenowy

270 tabletek

Pasek testowy PH PLUS™
P
Produkt nr 4619
P
Suplementów diety nie nale y stosowa jako substytutu od ywiania.
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REAL NRG™
Bogata w substancje od ywcze alternatywa dla kawy lub napojów gazowanych
Preparat Real NRG czy w sobie naukow receptur i wszechstronne dzia anie. Ten napój
energetyczny to naturalne ród o bia ka, w glowodanów oraz wspó dzia aj cych ze sob
witamin i zwi zków chemicznych – Real NRG to stymuluj cy napój uzyskany z natury. Nale y
wymiesza z wod albo z ulubionym sokiem, aby powsta napój.
Receptura ta zawiera witaminy B12, B6, B2, niacyn i kwas foliowy, które redukuj zm czenie,
i witamin C, która wspomaga regeneracj mi ni. Jednak s to tylko niektóre sk adniki napoju
Real NRG, który stanowi niekwestionowan alternatyw dla sztucznych stymulantów.
Wysoka zawarto kofeiny (68mg/100ml). Niewskazany dla dzieci, kobiet w ci y i kobiet
karmi cych piersi .
Produkt nr 4490

990 g

Informacje o produkcie
Jedna dawka
Dawek w opakowaniu
Zawarto w dawce
Warto energetyczna
T uszcze
w tym: nasycone
w tym: nienasycone
W glowodany
w tym cukry proste
B onnik
Bia ka
Sól
Witamina E

%EC NRV
62 kcal or 248 kJ
0,0 g
0,0 g
0,0 g
14 g
14 g
0 g
1 g
0 g

(d-alpha tokoferolu kwas bursztynian)

Witamina C (kwas L-askorbinowy, acerola)
Witamina B-1 (tiamina)
Witamina B-2 (ryboﬂawina)

*
*
*
*
*
*
*
*
0%

8,3 mg -TE 69%
100 mg
125%
2 mg
182%
2 mg
143%

Zawarto

w dawce

16,5 g (1 miarka poziomu)
60
%EC NRV

Niacyna (nikotynamid)
Witamina B-6 (chlorowodorek pirydoksyny)
Kwas foliowy (kwas pteromonoglutaminowy)
Witamina B-12 (cyjanokobalamina)
Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapna)
Cynk (w postaci glukonianu cynku)
Chrom (jako chlorek chromu)
Kofeina (ekstrakt z ziaren guarany

18 mg NE
113%
3 mg
214%
200 µg
100%
30 µg
1200%
30 mg
500%
3 mg
30%
40 µg
100%
170 mg
100 mg
100 mg
150 mg
400 mg
400 mg

oraz lis´ ci zielonej herbaty)

L-Karnityna
Glicyna
L-Fenylalanina
Tauryna
L-Tyrozyna

*
*
*
*
*
*

EC NRV = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC). * - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia.
Referencyjna warto spo ycia dla przeci tnej osoby doros ej (8 400 kJ/2 000 kcal)
EU.DE.PI.MOD 3F
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Suplementów diety nie nale y stosowa jako substytutu od ywiania.

Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy

RYR PLUS
Nauka i przyroda cz swoje si y, by pomóc Ci
zachowa w a ciwy poziom cholesterolu
Czerwony ry zawiera monakolin K (lowastatyn ),
której dzienna dawka – (10 mg) – wykazuje zdolno
wspierania naturalnych zdolno ci organizmu do
utrzymania w a ciwego poziomu cholesterolu we krwi. Ta
fachowo dobrana formu a wspó dzia aj cych sk adników
stanowi wietny wybór dla tych, którzy pragn wesprze
swój organizm w walce o w a ciwy poziom cholesterolu.
Dodatkowo zawiera koenzym Q10.
Produkt nr 5707

Informacje o produkcie
Kapsu ek w opakowaniu
Zawarto w 1 kapsu ce
Sproszkowany czerwony ry
Monakolina K
Koenzym Q10

60
%EC RDA
667 mg
10 mg
15 mg

*
*
*

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

Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy

60 kapsu ek
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SMART BAR
Doskona y czekoladowy baton od ywczy
Baton Life Plus Smart Bar swój pyszny smak zawdzi cza specjalnej kombinacji
w glowodanów pochodzenia naturalnego, t uszczów, bia ek i b onników
dietetycznych, nie zawieraj c przy tym w ogóle alkoholi cukrowych, t uszczów trans
ani sztucznych s odzików.
Magnez, wap i witamina D wspomagaj prawid owe funkcjonowanie mi ni, bia ko
pomaga w utrzymaniu odpowiedniej masy mi ni, a witaminy B12, B2 i B6 oraz niacyna
przyczyniaj si do redukcji zm czenia. Ponadto batony Smart Bar zawieraj elazo, które
bierze udzia w procesie rozprowadzania tlenu po organizmie, np. do mi ni podczas wicze .
wietna kombinacja smacznych substancji od ywczych wysokiej jako ci – dla osób w ruchu!
Produkt nr 1808

12 batonów

Informacje o produkcie
Wielko dawki:
Liczba dawek:

rednia warto od ywcza w 100 g:
Warto energetyczna
Bia ka
W glowodany
w tym cukry proste
T uszcze
w tym nasycone
w tym nienasycone
Cholesterolu
B onnik
Witamina A (octan retinolu)
Witamina D-3 (cholekalcyferol)
Witamina E (octan DL-alfa-tokoferolu)
Witamina C (kwas L-askorbinowy)
Witamina B-1 (chlorowodorek tiaminy)
Witamina B-2 (ryboﬂawina)
Niacyna (nikotynamid)
Witamina B-6 (chlorowodorek pirydoksyny)

1 baton (50 g)
12
%EC RDA
408 kcal or 1708 kJ
*
22,9 g
*
39,0 g
*
34,2 g
*
15,3 g
*
6,4 g
*
0 g
*
11 mg
*
11,2 g
*
160 μg RE
20%
1,0 μg
20%
3,6 mg -TE
30%
16 mg
20%
0,22 mg
20%
0,28 mg
20%
3,2 mg NE
20%
0,28 mg
20%

rednia warto od ywcza w 100 g:
Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy)
Witamina B-12 (cyjanokobalamina)
Biotyna
Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia)
Witamina K-1 (ﬁtomenadion)
Wap ( cznie)
Fosfor ( cznie)
elazo (jako siarczan elaza)
Magnez (jako tlenek magnezu)
Cynk (jako tlenek cynku)
Jod (jako jodek potasu)
Selen (jako selenian sodu)
Mied ( cznie)
Chrom (jako chlorek chromu (III)
Mangan (jako siarczan manganu)
Molibden (jako molibdenian sodu)
Sód
Potas ( cznie)

EC RDA = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC). * - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia.
US.EU.DE.PI.MOD 2C
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60 μg
0,5 μg
10 μg
1,2 mg
15,0 μg
320,0 mg
293,0 mg
2,8 mg
112,5 mg
2,0 mg
30,0 μg
11,0 μg
0,21 mg
8,0 μg
0,4 mg
10,0 μg
0,24 g
554 mg

%EC RDA
30%
20%
20%
20%
20%
40%
42%
20%
30%
20%
20%
20%
21%
20%
20%
20%
*
28%

SOMAZYME™
Enzymy i minera y dzia aj ce w synergii
W naszym organizmie codziennie zachodzi masa reakcji
chemicznych, w których kluczow rol odgrywaj enzymy.
Preparat Somazyme to bogate ród o enzymów, takich jak
bromelina, pankreatyna oraz lizozym. Synergiczna formu a
zawiera dodatkowo minera y, takie jak cynk, magnez oraz
mangan, które chroni komórki przed dzia aniem stresu
oksydacyjnego.
Produkt nr 4441

120 tabletek

Informacje o produkcie
Tabletek w opakowaniu

Zawarto w tabletce
Magnez (cytrynian magnezu)
Cynk (w postaci siarczanu cynku)
Mangan (jako siarczan manganu)
Hesperydyna (z kompleksu hesperydynowego)
Bioﬂawonoidy cytrynowe
Rutyna
L-glutation
Pankreatyna
Papaina
Bromelaina
Chlorowodorek lizozymu
Trypsyna
Dysmutaza ponadtlenkowa
Serrapeptaza

120
%EC RDA
2 mg
1 mg
0,2 mg
20 mg
10 mg
8,5 mg
150 µg
150 mg
90 mg
130 mg
50 mg
50 mg
15 mg
5 mg

0,5%
10%
10%
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

EC RDA = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC).
* - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia.
EU.PI.MOD 9

Produkt bezglutenowy

Suplementów diety nie nale y stosowa jako substytutu od ywiania.
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SUPPORT TABS PLUS
Suplement diety przy intensywnym trybie ycia
Preparat Support Tabs Plus zosta tak sformu owany, aby zapewni dodatkowe wsparcie od ywcze dla tych, którzy prowadz
intensywny tryb ycia i nie zawsze maj czas na dbanie o zbilansowan diet . Odpowiednio wyselekcjonowane witaminy,
minera y i sk adniki od ywcze zapewniaj odpowiednie funkcjonowanie organizmu. W sk ad produktu wchodz witaminy B6 i
C, które pomagaj organizmowi utrzyma odpowiedni poziom energii, magnez, który redukuje zm czenie, chrom, wspomaga
utrzymanie odpowiedniego st enia glukozy we krwi, jak równie kwas pantotenowy wspomagaj cy mózg w produkcji
kluczowych neuroprzeka ników oraz pomagaj cy sprosta wyzwaniom i stresom ycia codziennego.
Firma Lifeplus wzbogaci a t receptur o sk adniki ro linne, takie jak wyci gi z e -szenia syberyjskiego i ameryka skiego.
Preparat Support Tabs Plus zawiera równie synergiczne substancje od ywcze, takie jak bioﬂawonoidy, co sprawia, e jako
preparat na bazie ro lin oferuje wietn alternatyw dla sztucznych stymulantów.
Produkt nr 4449

240 tabletek

Informacje o produkcie
Tabletek w opakowaniu
Zawarto w 4 tabletkach

Witamina C (kwasu L-askorbinowego)
Witamina E (d-alpha tokoferolu kwas bursztynian)
Chlorowodorek tiaminy (Witamina B-1)
Ryboﬂawina (Witamina B-2)
Niacyna (nikotynamid)
Witamina B-6 (chlorowodorek pirydoksyny)
Kwas foliowy (kwas pteromonoglutaminowy)
Witamina B-12 (cyjanokobalamina)
Kwas pantotenowy (w postaci d-pantotenianu wapna)
Wapno ( cznie)
Fosfor ( cznie)
Magnez ( cznie)
Cynk (w postaci glukonianu cynku)
Selen (w postaci seleninu sodu)
Miedz´ (w postaci glukonianu miedzi)
Mangan (jako siarczan manganu)

%EC NRV
300 mg
75 mg −TE
6 mg
6 mg
70 mg NE
6 mg
175 µg
240 µg
64 mg
220 mg
138 mg
73 mg
5 mg
10 µg
1 mg
2 mg

375%
625%
545%
429%
438%
429%
88%
9600%
1067%
28%
20%
19%
50%
18%
100%
100%

Zawarto

240
%EC NRV

w 4 tabletkach

Chrom (jako chlorek chromu (III)
Potas (jako glukonian potasu)
Ekstrakt z li ci Ginkgo Biloba
Wyci g z nadziemnych cz ci ro liny Gotu Kola
Ekstrakt z korzenia (Panax
quinquefolius L.) e szenia
Proszek z korzenia e -szenia syberyjskiego
(Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.)

200 µg
15 mg
6 mg
120 mg

500%
1%
*
*

30 mg

*

30 mg

*

30 mg

*

175 mg
130 mg
300 mg
100 mg
45 mg

*
*
*
*
*

Proszek z norweskich
(Ascophyllum nodosum L.) krasnorostów

Bioﬂawonoidy cytrynowe
(w proszku z ca ych owoców)

L-Glutamina
L-Fenylalanina
L-Tyrozyna
Pankreatyna

EC NRV = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC). * - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia.
EU.PI.MOD 6A

Suplementów diety nie nale y stosowa jako substytutu od ywiania.
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Produkt bezglutenowy

TVM-PLUS™
Od ywianie ca ego organizmu w postaci wygodnej tabletki.
Wszechstronny preparat multiwitaminowy i multiminera owy dla osób maj cych ma o czasu lub b d cych w podró y.
Preparat TVM-Plus zawiera kombinacj niezb dnych witamin i minera ów, które wspomagaj liczne funkcje organizmu:
• Witaminy A, B6, B12, C i D3 wspomagaj system odporno ciowy, produkcj czerwonych krwinek, utrzymywanie energii w
organizmie i wiele innych procesów.
• Zestaw minera ów, takich jak magnez, który wspiera funkcje mi ni oraz usuwanie zm czenia, selen, który wspomaga
ochron komórek przed stresem oksydacyjnym, oraz cynk, który pomaga organizmowi w metabolizmie makroelementów,
takich jak bia ka i w glowodany.
Preparat TVM–Plus jest dodatkowo oparty na opatentowanej przez Lifeplus bazie PhytoZyme® z o onej z enzymów
ro linnych oraz synergicznie dzia aj cych koncentratów owocowych, warzywnych i zio owych.
Produkt nr 4448

180 tabletek

Informacje o produkcie
Tabletek w opakowaniu

Zawarto w 2 tabletkach
Witamina A ( cznie)
Witamina A (octan retinolu)
Witamina A (beta-karoten)
Witamina D-3 (cholekalcyferol)
Witamina E

180

%EC NRV
750 µg RE
94%
250 µg RE
31%
500 µg RE
63%
5 µg 100%

(d-alpha tokoferolu kwas bursztynian) 28 mg -TE
100 mg
Witamina C (kwas L-askorbinowy)
Chlorowodorek tiaminy (Witamina B-1) 1,0 mg
Ryboﬂawina (Witamina B-2)
1,2 mg
6,6 mg NE
Niacyna (nikotynamid)

233%
125%
91%
86%
41%

Witamina B-6
(chlorowodorek pirydoksyny)

1,0 mg

71%

166 µg
4 µg
100 µg

83%
160%
200%

4,6 mg

77%

Kwas foliowy
(kwas pteromonoglutaminowy)
Witamina B-12 (cyjanokobalamina)

Biotyna
Kwas pantotenowy
(w postaci d-pantotenianu wapna)

Zawarto w 2 tabletkach
Wapno ( cznie)
Fosfor ( cznie)
Magnez ( cznie)
Cynk (w postaci glukonianu cynku)
Jod (w postaci jodku potasu i proszku z

%EC NRV
200 mg
25%
123 mg
18%
133 mg
35%
10 mg 100%

krasnorostów norweskich)
Witamina K-1 (ﬁtomenadion)
Selen (w postaci seleninu sodu)
Miedz´ (w postaci glukonianu miedzi)
Mangan (w postaci glukonianu manganu)
Chrom (jako chlorek III chromu)
Molibden (jako molibdenian sodu)

50 µg
27 µg
42 µg
0,3 mg
0,6 mg
60 µg
40 µg
2 mg
250 µg
1 mg
2 mg
2 mg
3,4 mg

PABA
Bor (w postaci boranu sodowego)
Krzem ( cznie)
Ekstrakt z owocu aceroli
Proszek z lis´ ci lucerny
Ekstrakt z owoców borówki czarnej

33%
36%
76%
30%
30%
150%
80%
*
*
*
*
*
*

EC NRV = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC). * - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia.
EU.PI.MOD 5A

Zawarto w 2 tabletkach
Proszek z norweskich krasnorostów
Proszek z li ci pietruszki
Proszek z owocu dzikiej ró y
Proszek z korzenia e -szenia
syberyjskiego
Proszek z lis´ ci rukwi wodnej
Kwas alfa-liponowy
Dwuwinian choliny
Hesperydyna
(z kompleksu hesperydynowego)

Inozytol
Lecytyna (sojowa)
Bioﬂawonoidy cytrynowe
(w proszku z ca ych owoców)

Likopen (z ekstraktu likopenowego)
Luteina (z ekstraktu luteinowego)
Rutyna
Ekstrakt izoﬂawonowy z soi

%EC NRV
3,4 mg
*
2 mg
*
2 mg
*
2 mg
2 mg
2 mg
2 mg

*
*
*
*

3,4 mg
10 mg
6,6 mg

*
*
*

17 mg
0,4 mg
0,7 mg
3,4 mg
4 mg

*
*
*
*
*

Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy
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UBIQUINOL 100
Wspomaga organizm w produkcji energii.
Ubichinol wspomaga proces wytwarzania energii w organizmie.
Dostarczany z ywno ci koenzym Q10 jest przetwarzany w
ubichinol, aby organizm móg go przyswoi . W przypadku
niezbilansowanej diety, proces ten jest znacznie utrudniony.
Preparat Ubiquinol 100 dostarcza ubichinolu w postaci
wygodnej kapsu ki o wysokiej jako ci.
Produkt nr 1601

Jeden z najw
najwa
w niejszych mikroelementów.
Mimo e witamina
witam
C jest jedn z najlepiej znanych witamin,
cz sto zapomin
zapominamy o tym, jak wa n rol spe nia i jak istotne
jest spo ywanie jej w naszej diecie.
Preparat Vitamin
Vitam C Plus dostarcza skoncentrowan , dobrze
opracowan da
dawk witaminy C, która:
• Bierze udzia w prawid owym wytwarzaniu w ókien
kkolagenowych:
ko
lagenowych kolagen to jedna z najwa niejszych substancji
obecnych
skóry, ko ciach, chrz stce i z bach.
ob
o
bec
ecnych w tkankach
tk
Wspiera
organizm w utrzymywaniu odpowiedniego poziomu
•W
spie
iera organ
energii
e
ener
nergii
• Wspiera prawid
praw owe dzia anie uk adu odporno ciowego
zredukowa zm czenie
• Pomaga zredu
... oczywi cie, jjest wi cej udowodnionych zalet witaminy C .
dostarcza tej niezb dnej witaminy w mieszance
Receptura ta do
wyprodukowanej w oparciu o nasze najwy sze standardy.
Produkt nr 4421

Ilo kapsu ek elowych w opakowaniu
Zawarto w 1 kapsu ce
Ubichinol (zaawansowana formu a koenzymu Q10)

30
%EC NRV
100 mg

*

EC NRV = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC).
* - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia.
Produkt bezglutenowy
EU.DE.PI.MOD 1F

30 kapsu ek elowych

VITAMIN-C-PLUS
VITAMIN-
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Informacje o produkcie

300 tabletek

Informacje o produkcie
Tabletek w opakowaniu
Zawarto w 2 tabletkach

300
%EC NRV

Witamina C (z kwasu L-askorbinowego,
L-askorbinianu wapnia i aceroli)

1000 mg

1250%

100 mg
30 mg
30 mg
20 mg
10 mg

*
*
*
*
*

Bioﬂawonoidy cytrynowe w proszku
(z ca ych owoców)

Hesperydyna (z kompleksu hesperydynowego)
Rutyna
Ekstrakt z owocu aceroli
Proszek z owocu pieprzu kaje skiego

EC NRV = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC).
* - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia.
US.EU.PI.MOD 3A

Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy

VITAMINS D&K
Perfekcyjne po czenie dwóch najwa niejszych
witamin.
Suplement diety Vitamins D&K to nowa, innowacyjna
formu a, która czy w sobie dwie kluczowe witaminy w
jednej tabletce. Witamina D – nazywana tak e „witamin
s o ca” – odgrywa wa n rol w organizmie, wspomagaj c
prawid owe funkcjonowanie i odbudow mi ni oraz uk adu
odporno ciowego.

Informacje o produkcie
Tabletek w opakowaniu

Zawarto w 2 tabletkach
Witamina D-3 (cholekalcyferol)
Witamina K ( cznie)
Witamina K-1 (ﬁtomenadion)
Witamina K-1 (menachinon-7)

480%
666%
633%
33%

EU.PI.MOD 1A

Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy

60 tabletek

VITAMIN-E-COMPLEX
Najwy szej jako ci, skoncentrowany
roztwór witaminy E.
Prosty suplement wysokiej jako ci, który wykorzystuje naturaln
moc witaminy E, aby wzmocni i chroni komórki organizmu
przed dzia aniem stresu antyoksydacyjnego. Produkt ten zawiera
wszystkich osiem izomerów z rodziny witaminy E.
Produkt odpowiedni dla wegetarian.
Produkt nr 5038

24 μg
500 μg
475 μg
25 μg

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

Zarówno witamina D, jak i K pomagaj równie utrzyma
w a ciwy stan ko ci oraz krwi. Witamina D odpowiada za
zachowanie w a ciwego st enia wapnia we krwi, za
witamina K warunkuje prawid owo procesu krzepni cia. To
zwyci ski duet, a wszystko w jednej tabletce.
Produkt nr 4013

60
%EC NRV

60 kapsu ek elowych

Suplementów diety nie nale y stosowa jako substytutu od ywiania.

Informacje o produkcie
Ilo

kapsu ek elowych w opakowaniu

Zawarto w 1 kapsu ce
Witamin E (d-alfa-tokoferol)
Ca o mieszaniny tokoferoli (D-alfa, D-beta,
D-gamma i D-delta)

D-gamma-tokoferol
Ca o mieszaniny tokotrienoli
(D-alfa, D-beta, D-gamma i D-delta)

60
%EC RDA
33,6 mg -TE 280%
300 mg
150 mg

*
*

10 mg

*

EC RDA = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC). * - nie
ustalono zalecanego dziennego spo ycia.
Produkt przeznaczony równie dla osób
EU.DE.PI.MOD 1A
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy

41

VITA-SAURUS®
Formu a dostosowana do potrzeb dzieci
Aby procesy wzrostu i rozwoju przebiega y prawid owo, wa ne
jest zapewnienie dzieciom zbilansowanej diety. Nie zawsze
jednak jest to mo liwe, wi c wiele dzieci cz sto nie spo ywa
odpowiednich pokarmów, preferuj c hamburgery, frytki lub
pokarmy zawieraj ce wi cej cukru ni warto ci od ywczych.
W a nie dlatego ﬁrma Lifeplus stworzy a preparat
Vita-Saurus, multiwitaminy – bez grama cukru – dobrane
specjalnie, aby uzupe ni niedobory w diecie dziecka.
Preparat Vita-Saurus zawiera niezb dne substancje
od ywcze, takie jak:
• Witaminy B12 i C, które wspieraj system odporno ciowy
• Witamin D i wap , które s niezb dne dla prawid owego
wzrostu i rozwoju ko ci u dzieci
• Jod, który wspomaga prawid owy proces wzrostu u dzieci
• elazo, które zapewnia prawid owy rozwój poznawczy
Ponadto te dra etki do ucia s przepyszne – ka de
opakowanie oferuje mieszank ekstraktów w dwóch
wariantach smakowych.
Produkt nr 4472

180 tabletek

Informacje o produkcie
Tabletek w opakowaniu
Zawarto

180

w tabletce

Witamina A (beta-karoten)
Witamina C (kwas L-askorbinowy)
Witamina D-3 (cholekalcyferol)
Witamina E (d-alpha tokoferolu

%EC RDA

dzieci od
doro li i dzieci
2 do 3 lat1
powy ej 4 lat2
(1 tabletkach) (1 tabletkach)

400 µg RE
50 mg
2,5 µg

7,5
kwas bursztynian)
Chlorowodorek tiaminy (Witamina B-1) 1,6
Ryboﬂawina (Witamina B-2)
1,5
Niacyna (nikotynamid)
6,75
Witamina B-6 (chlorowodorek pirydoksyny) 1,6
Kwas foliowy
(kwas pteromonoglutaminowy)
100
Witamina B-12 (cyjanokobalamina)
5
Biotyna
30
Kwas pantotenowy
(w postaci d-pantotenianu wapna)
2,5
Wapno ( cznie)
6,5
Jod (z jodku potasu)
50
1,6
Magnez (w glan magnezu)
Cynk (w postaci siarczanu cynku)
4
Witamina K-1 (ﬁtomenadion)
10
Selen (jako selenian sodu)
10
Mied (jako siarczan miedzi(II))
0,05
Mangan (jako siarczan manganu)
0,5
Chrom (jako pikolinian chromu(III))
10
Molibden (jako molibdenian sodu)
5
PABA
5
Dwuwinian choliny
5
Rutyna
5
Inozytol
1
Hesperydyna
0,5
Bioﬂawonoidy cytrynowe
(w proszku z ca ych owoców)
0,5

100%
200%
25%

50%
63%
50%

mg -TE
*
mg
320%
mg
188%
mg NE
75%
mg
229%

63%
145%
107%
42%
114%

µg
µg
µg

100%
714%
*

50%
200%
60%

mg
mg
µg
mg
mg
µg
µg
mg
mg
µg
µg
mg
mg
mg
mg
mg

*
2%
71%
*
100%
*
100%
13%
*
*
*
*
*
*
*
*

42%
1%
33%
0%
40%
13%
18%
5%
25%
25%
10%
*
*
*
*
*

mg

*

*

EC RDA = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (1dyrektywa 2006/125/EC, 2dyrektywa 2008/100/EC). * - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia.
EU.PI.MOD 4
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Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy

X-CELL™
Napój witaminowy wspomagaj cy kr

enie

System kr enia odgrywa wa n rol w pracy naszego
organizmu. X-Cell to stworzona pod okiem specjalistów
mieszanka aminokwasów i witamin. Zawiera witamin C,
która wspomaga prac naczy krwiono nych oraz zmniejsza
zm czenie i zwi ksza wytrzyma o cia a. Oprócz naturalnych
substancji s odz cych i pysznego aromatu pomara czowego w
sk ad napoju wchodzi równie koncentrat L-argininy.
Produkt nr 4851

273,9 g

Informacje o produkcie

Wielko porcji
Liczba porcji w opakowaniu
Porcja zawiera

Warto energetyczna
T uszcze
w tym t uszcze nasycone
którego Trans
W glowodany
w tym cukry
Poliole (erytritolu)
B onnik
Bia ka
Sól
Witamina A (beta-karoten)
Witamina C (kwas L-askorbinowy)
Alfaketoglutaran L-argininy
Jab czan L-cytruliny
Chlorowodorek L-lizyny
Rozpuszczalne w ókna maltodekstryny

1 y ka sto owa (ok. 9,1 g)
30
%EC NRV
23 kcal or 98 kJ
0,0 g
0,0 g
0,0 g
3g
0,3 g
2g
2g
3g
0g
249 µg
200 mg
2660 mg
700 mg
125 mg
2,6 g

1%
0%
0%
1%
0%
6%
0%
31%
250%
*
*
*
*

EC NRV = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC).
* - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia.
EU.DE.PI.MOD 2C

Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy

Suplementów diety nie nale y stosowa jako substytutu od ywiania.
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XTRA ANTIOXIDANTS
Dodatkowe wsparcie w ochronie komórek przed
dzia aniem stresu oksydacyjnego.
Preparat Xtra Antioxidants zawiera wiele synergicznych
substancji od ywczych, takich jak witaminy C i E oraz
minera y, takie jak selen, które chroni komórki przed
nast pstwami dzia ania stresu oksydacyjnego.
Po czenie wysokiej jako ci wyci gów ro linnych
bogatych w takie zwi zki, jak polifenole i ﬂawonoidy,
oraz opatentowanego rodka wi
cego PhytoZyme
sprawia, e preparat Xtra Antioxidants to kolejny sukces
ﬁrmy Lifeplus w po czeniu nauki i natury!
Produkt nr 4457

120 tabletek

Informacje o produkcie
Tabletek w opakowaniu
Zawarto w tabletce

Witamina A (octan retinolu)
Witamina C (kwas L-askorbinowy)
Witamina E (d-alpha tokoferolu kwas bursztynian)
Kwas foliowy (kwas pteromonoglutaminowy)
Selen (w postaci seleninu sodu)
Astaksantyna
Ekstrakt z owoców borówki czarnej
Koenzym Q-10
Ekstrakt z li ci zielonej herbaty
Hesperydyna (z kompleksu hesperydynowego)
L-glutation
Luteina (z ekstraktu luteinowego)
Likopen (z ekstraktu likopenowego)
Kwercetyna
Bioﬂawonoidy cytrynowe
(w proszku z ca ych owoców)

Lecytyna (sojowa)
Ekstrakt izoﬂawonowy z soi
Bromelanina
Wyci g z li ci rozmarynu
Kurkuminoidy (z ekstraktu z korzenia kurkumy)

120
%EC RDA
562,5 µg RE
125 mg
50 mg -TE
75 µg
25 µg
250 μg
12,5 mg
3 mg
25 mg
10 mg
2,5 mg
5 mg
2,5 mg
37,5 mg
25 mg
25 mg
2,5 mg
25 mg
10 mg
28,5 mg

70%
156%
417%
38%
45%
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

EC RDA = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2008/100/EC).
* - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia.
EU.PI.MOD 3
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Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy

YUMMIES
Multiwitaminowe elki w skzta cie misiów
Pe en najwa niejszych witamin i minera ów preparat
Lifeplus Yummies to doskona y sposób, aby
zapewni dzieciom potrzebne do prawid owego
rozwoju substancje od ywcze!
• Witaminy B12 i C, które wspieraj system
odporno ciowy
• Witamina D, która wspiera rozwój systemu
kostnego u dzieci
• Jod, który wspomaga prawid owy proces wzrostu
u dzieci
Lifeplus Yummies to przepyszne multiwitaminy do
ucia o naturalnym smaku owoców, przeznaczone
dla dzieci w ka dym wieku. Dzieci uwielbiaj te
przepyszne elki w zabawnym kszta cie misiów,
dost pne w trzech wariantach smakowych:
truskawkowym, pomara czowym oraz cytrynowym.
Produkt nr 4634

200 elek

Informacje o produkcie
elki na pojemnik
ilo w 2 elkach

Witamina A (palmitynian retinylu)
Witamina D-3 (cholekalcyferol)
Witamina E
(octan DL-alfa-tokoferolu)

Witamina K-1 (ﬁtomenadion)
Witamina C (kwas L-askorbinowy)
Witamina B-6
(chlorowodorek pirydoksyny)

dzieci od
2 do 3 lat1
(2 elki)

780 μg RE
20 μg

(kwas pteroilomonoglutaminowy)

(D-pantotenian wapnia)

Jod (jako jodek potasu)
Cynk (jako cytrynian cynku)
Selen (jako selenian sodu)
Kolin (kolin bitartrát formájában)
Inozytol

doro li i dzieci
powy ej 4 lat 2
(2 elki)

195%
200%

98%
400%

13,6 mg -TE
*
20 μg
*
20 mg
80%

113%
25%
25%

1,04 mg

149%

74%

260 μg
5,1 μg
60 μg

260%
729%
*

130%
204%
120%

5,2 mg
42 μg
2,7 mg
20 μg
40 μg
40 μg

*
60%
68%
200%
*
*

87%
28%
27%
36%
*
*

Kwas foliowy
Witamina B-12 (cyjanokobalamina)
Biotyna
Kwas pantotenowy

200
%EC RDA

EC RDA = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (1dyrektywa 2006/125/EC, 2dyrektywa 2008/100/EC). * - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia.
EU.DE.PI.MOD 2A

Produkt przeznaczony równie dla osób
stosuj cych diet wegetaria sk .
Produkt bezglutenowy

Suplementów diety nie nale y stosowa jako substytutu od ywiania.
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Bodysmart
BODYSMART SOLUTIONS – TRIPLE PROTEIN SHAKE (POTRÓJNY KOKTAIL PROTEINOWY)
Aminokwasy, witaminy i minera y w trójfazowym proszku proteinowym
Preparat Bodysmart Solutions Triple Protein Shake to wspania y dodatek do codziennej diety. Ten bardzo wygodny w u yciu preparat to
mieszanka bia ek pochodz cych z trzech ró nych róde : serwatki, mleka i soi, oferuj ca ca y wachlarz aminokwasów.
Ten smaczny koktajl to wietny sprzymierzeniec w walce z nadwag i poprawieniu wydajno ci organizmu. Receptura ta
dostarcza bia ka jako ród a energii, nie zawieraj c przy tym ani grama t uszczu i tylko 1 g w glowodanów. Dla tych, którzy
chc osi gn swe maksymalne mo liwo ci w sporcie lub ogólnej sprawno ci ﬁzycznej, bia ko to niezb dny element
wspomagaj cy wzrost i utrzymanie tkanki mi niowej.
Koktajle Bodysmart Solutions Triple Protein Shake zawieraj równie wysok dawk biodost pnego magnezu, który
pomaga organizmowi w syntezie bia ek, oraz wap i potas, które s niezb dne do prawid owego funkcjonowania systemu
kostnego, z bów i mi ni oraz w a ciwego ci nienia krwi.
Niskot uszczowy, bogaty w bia ko, smaczny napój dla tych, którzy chc by Bodysmart!

BODYSMART SOLUTIONS – MEN’S & WOMEN’S GOLD
Witaminowe suplementy diety o specjalnie dobranej formule maj cej na celu synergi z
witaminami i substancjami od ywczymi zawartymi w koktajlu Bodysmart Triple Protein Shake.
Dostarczanie substancji od ywczych potrzebnych podczas procesu metabolizmu pomaga organizmowi
funkcjonowa prawid owo i wydajnie. Suplementy te zosta y stworzone tak, aby zapewnia y 100% lub wi cej
dziennego zapotrzebowania na witaminy i minera y – odpowiednio do potrzeb ka dej z p ci. Wspomaganie i
utrzymywanie zró nicowanej, zbilansowanej diety i zdrowego trybu ycia ma ogromny wp yw na utrzymanie
odpowiedniej wagi cia a.
Przyjmowanie preparatów Bodysmart Solutions Multivitamin Formula for Men i Bodysmart Solutions Multivitamin Formula
for Women w po czeniu z koktajlami Bodysmart Solutions Triple Protein Shake dostarcza nie tylko niezb dnych substancji
od ywczych, ale jest równie wspania ym rozwi zaniem ywieniowym.
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BODYSMART SOLUTIONS ENERXAN®
Naturalne sk adniki wspieraj ce trwa

wydajno

Preparat Enerxan zawiera mieszank naturalnych sk adników pozyskiwanych z ró nych odmian
zielonej herbaty, yerba mate, cynamonu i innych; z dodatkiem chromu, który jest niezb dny w
celu utrzymania odpowiedniego poziomu cukru w organizmie, jak równie wspomaga sprawny
metabolizm bia ek i w glowodanów. Preparat ten to wietne rozwi zanie dodaj ce energii do
programu Bodysmart Solutions.
Zawiera kofein . Niewskazany dla dzieci i kobiet w ci y. (94 mg / 2 tabletki)

BODYSMART SOLUTIONS
Triple Protein Shake

Bodysmart Solutions Women’s

Produkt nr 5518 – Czekoladowy

Produkt nr 4534 – Z oty

Produkt nr 5519 – Waniliowy

Bodysmart Solutions

Produkt nr 5499 – Waniliowy (nies odzony)

Produkt nr 6074 – Blender bottle
(butelka szejker)

Bodysmart Solutions Enerxan®

Produkt nr 4532
Bodysmart Solutions Men’s (m

czy ni)

Produkt nr 7890 – Miarka

Produkt nr 4533 – Z oty

PAKIETY STARTOWE BODYSMART SOLUTIONS STARTER
Ka dy z Bodysmart Solutions Starter Pack zawiera:

• Triple Protein Shake – Czekoladowy lub Waniliowy
• Multivitamin – (Z ota formu a przeznaczona dla M czyzn lub Kobiet) albo Daily BioBasics
• Enerxan® • Innowacyjna Miarka • Butelka - szejker

Produkt bezglutenowy

*Bezp atny – tylko przy pierwszym zamówieniu zestawu na dany PIN; kolejne sztuki mo na naby dodatkowo

Produkt nr 4558 – Dla Panów Z oty Starter Pakiet – Czekoladowy

Produkt nr 4570 – Dla Pa Z oty Starter Pakiet – Czekoladowy

Produkt nr 4555 – Dla Panów Z oty Starter Pakiet – Waniliowy

Produkt nr 4567 – Dla Pa Z oty Starter Pakiet – Waniliowy

Produkt nr 4562 – Starter Pakiet – DBB, Koktail Czekoladowy

Produkt nr 4561 – Starter Pakiet – DBB, Koktail Waniliowy

Suplementów diety nie nale y stosowa jako substytutu od ywiania.
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Zdrowe ciało

Znajd chwil dla siebie. Zrelaksuj si i pozwól
sobie na nieco luksusu, korzystaj c z naszej
gamy produktów poprawiaj cych kondycj cia a.

48
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Higiena osobista i
pielęgnacja ciała

W naszym asortymencie
produktów do piel gnacji cia a
znajduj si najwy szej jako ci
ekstrakty, zapewniaj ce pe en
relaks.
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Szczoteczki do z bów Dentacare
Szczoteczka do z bów Dentacare ﬁrmy
Lifeplus jest wykonana z powszechnie
polecanego, mi kkiego w osia.
Produkt nr 2642 – 4 Paczka

Pasta do z bów z olejkiem z drzewa
herbacianego
Pasta zawiera delikatne, nierysuj ce
powierzchni sk adniki, które usuwaj
kamie naz bny i zarazki. Od wie a usta,
pozostawiaj c mi towy smak (nie zawiera
alkoholu).

Inter-point™ - patyczki do czyszczenia
przestrzeni mi dzyz bowych.

Produkt nr 6233 – 85,9 ml z ﬂuorem
Produkt nr 6234 – 84 ml bez ﬂuoru

Instrument higieny oralnej do
najskuteczniejszego usuwania resztek
jedzenia i kamienia.

Z ote Myd o z Olejkiem z Drzewa
Herbacianego do r k i cia a

Produkt nr 0168 – 120 sztuk Inter-points

el Lifeplus Wonder Gel
Delikatny, rozgrzewaj cy el nawil aj cy,
który wspomaga relaksacj zm czonych
mi ni. Wypróbuj jeszcze dzi ten
cudowny, pozbawiony t uszczu i nie
pozostawiaj cego plam el!
Produkt nr 6134 – 114 ml

To, oferowane tylko przez nasz ﬁrm i
wytwarzane we Francji luksusowe myd o
delikatnie usuwa zabrudzenia i przykre
zapachy. Myd o TTO-Pure Gold jest
bezwzgl dne dla brudu i potu. Jego czysty
i wie y zapach sprawia e wietnie nadaje
si do u ytku przez ca rodzin , ale jego
du a pienisto i cudowny cytrusowy
zapach zmieniaj zwyk k piel w tak
unikalne prze ycie, e ma si ochot
zatrzyma je tylko dla siebie.
Produkt nr 6266 – 128 g

Balsam MSM Plus Vital Care Lotion
Balsam MSM Plus Vital Care Lotion z
dodatkiem aloesu to po czenie korzy ci
typowych dla balsamów zmi kczaj cych
skór oraz przyjemnego, wie ego
zapachu.
Produkt nr 1021 – 251 ml
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Produkty do
pielegnacji
skóry
‚

Wzmocnij zdrowie swojej skóry i zachowaj jej równowag ,
oddzia uj c jednocze nie na symptomy przedwczesnego
starzenia. Linia produktów piel gnacyjnych skóry Forever
Young to kompletny program piel gnacyjny, energetyzuj cy
i wzmacniaj cy komórki, a jednocze nie zapobiegaj cy
symptomom starzenia jeszcze przed ich wyst pieniem. O yw
swoj skór , odkrywaj c jej zdrowy i pe en ycia blask, i odkryj
na nowo zdrow , zrównowa on i m od skór .

FY Skin Formula
Pi kno pochodzi z wn trza.

Tabletki FY Skin Formula dostarczaj organizmowi
starannie wyselekcjonowanych niezb dnych witamin i
minera ów wp ywaj cych korzystnie na skór .
Mieszanka sk adników od ywczych w tym unikalnym
suplemencie diety jest pozyskiwana ze specjalnego
ekstraktu morskiego. Dodatkowo, preparat FY Skin Formula
zawiera witamin C wspomagaj c procesy: wytwarzania
w ókien kolagenowych i formowania naczy krwiono nych
oraz tkanek chrz stnych. Preparat zawiera równie cynk
i witaminy D i E, które chroni komórki przed dzia aniem
stresu oksydacyjnego. Preparat FY Skin Formula to
wietny zestaw od ywczy, który mo e pomaga w dbaniu
o zdrowy wygl d! Ponadto preparat ten w porcji 2 tabletek
zawiera 20 mg kwasu hialuronowego.
Produkt nr 4444
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60 tabletek

Suplementów diety nie nale y stosowa jako substytutu od ywiania.

Informacje o produkcie
Tabletek w opakowaniu

60

Zawarto w 2 tabletkach
%EC NRV
Witamina A (beta-karoten)
600 ug RE
75%
2,5 ug
50%
Witamina D-3 (cholekalcyferol)
Witamina E (D-Alpha tokoferolu kwas bursztynian)
8 mg a-TE
67%
30 mg
38%
Witamina C (kwas L-askorbinowy, acerola)
4 mg
40%
Cynk (w postaci glukonianu cynku)
300 mg
*
Koncentrat morski
Siarczan chondroityny
350 mg
*
Kwas hialuronowy
20 mg
*
Proszek proteinowy z ry u
200 mg
*
Hydrolizowany kolagen
80 mg
*
*
Proszek z norweskich krasnorostów (z ca ej ros´ liny) 66 mg
Ekstrakt z owocu aceroli
10 mg
*
6 mg
*
Krzem ( cznie)
EC NRV = Dzienne spo ycie zalecane przez UE (dyrektywa 2011/1169/EC).
* - nie ustalono zalecanego dziennego spo ycia.
EU.PI.MOD 3A

Produkt bezglutenowy

Forever Young – zaawansowana piel
Serum przeciwko objawom starzenia
O ywcza kombinacja ekstraktów z zielonej
herbaty, granatu i nasion winogron oraz enzymów
dyni przeznaczona dla ka dego rodzaju skóry.
Produkt nr 4541

Regeneracja w dzie i w nocy
Zapewnia zbilansowane nawil anie, poprawiaj c
stan skóry. Dodatkowe od ywianie i nawil anie
skóry zapewni ekstrakty ze spiruliny i
e szenia, dostarczaj c skórze to co niezb dne,
aby pozosta a mi kka, g adka i ca kowicie
odm odzona.
Produkt nr 4543

Kompleks pod oczy
Ten agodz cy ',' cudownie od wie aj cy, i
unikalny krem pod oczy zawiera mieszank soi
i hydrolizowanych peptydów ry owych, które
b yskawicznie nawil aj skór . Innowacyjna
mieszanka oligopeptydów Palmitoyl i
trójpeptydów Palmitoyl w po czeniu z zaletami
przeciwutleniaj cymi witamin A, C oraz E
wspomaga zachowanie silnej os ony nawil aj cej
tego wra liwego obszaru.

gnacja skóry
el uj drniaj cy pod oczy
Zaawansowany el rewitalizuj cy zawieraj cy
ekstrakt z bia ej herbaty. Pomaga redukowa
efekt podkr onych i napuchni tych oczu i
wokó delikatnych obszarów oczu. el ma lekk
konsystencj , szybko si wch ania, zapewniaj c
skórze ochron i nawil enie. Nie zawiera
olejków, bezzapachowy.
Produkt nr 4542
P

Krem oczyszczaj cy
K
Do skóry normalnej i suchej
D
Ten agodny produkt o kremowej konsystencji dos
Te
konale nadaje si dla delikatnej skóry suchej i
ko
normalnej. agodnie i skutecznie usuwa makija
no
i za
z brudzenia, po czym atwo si sp ukuje.
Pozostawia uczucie mi kkiej, pozbawionej
P
podra nie i zrelaksowanej skóry. Wchodz ce
po
w sk ad kremu Panthenol i ekstrakty z nasion
orzecha w oskiego zapewniaj jasno i czysto
or
skóry. Ten krem oczyszczaj cy opracowany zosta ,
sk
by umo liwi zachowanie, oczyszczonej skóry
oraz zapewnienie jej uczucia wie o ci i zdrowia.
Produkt nr 4540

Produkt nr 4544
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Piele˛gnacja
ciała

Zapewnij swojemu cia u odrobin
luksusu dzi ki produktom do k pieli i
piel gnacji cia a.
Naturalny el pod prysznic i do k pieli
Natu
Od yywcze substancje naturalne, delikatne substancje
oczys
oczyszczaj ce oraz orze wiaj cy aromat olejków z
mi ty pieprzowej, rozmarynu i lawendy uzupe niaj
ubytk
ubytki skóry i o ywiaj zmys y. Produkt stworzony
z my l o wspomaganiu procesu eksfoliacji skóry.
Zmi kczaj ce skór , nawil aj ce pere ki b yskawicznie
przyw
przywracaj skórze naturalny blask. Produkt zawiera
pante
pantenol i hydrolizowane bia ko pszenicy, zapewniaj ce
odpow
odpowiednie nawil anie, a tak e ekstrakt z rumianku,
który dzia a agodz co. Witamina E i ekstrakt z bia ej
herba
herbaty zapewniaj korzy ci przeciwutleniaj ce oraz
od yw
ywcze, pozostawiaj c skór czyst , mi kk i
odm o
odzon . Produkt przeznaczony dla ka dego
rodz
dza
a skóry.
rodzaju
P
rodu
ro
d
Produkt
nr 4564

Naturalny
N
atu
balsam do cia a
Supe nawil anie dzi ki zaletom trzech substancji:
Super
oleju jojoba, mas a Shea oraz hialuronianu sodu. Ten
bogat
bogaty w substancje nawil aj ce balsam zawiera
agod
agodz cy i relaksuj cy skór aloes oraz ochronne
antyo
antyoksydanty zawarte w ekstrakcie z bia ej herbaty. Ten
nawil aj cy balsam, z dodatkiem naturalnych substancji
zapac
zapachowych zawartych w olejkach, zapewnia skórze
mi kk
kko i promienny wygl d. Produkt przeznaczony dla
ka de
dego rodzaju skóry.
Produ
Produkt nr 4565
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Forever Young® Botanicals
Od ywka naturalna
Ta energetyzuj ca od ywka powsta a z my l o
zapewnieniu codziennej ochrony zniszczonym w osom.
m.
Aminokwasy jedwabiu oraz bia ko pszenicy pomagaj
chroni w osy, podczas gdy aloes agodzi i relaksuje skór
kór
g owy. Od ywka charakteryzuje si delikatnym zapachem
hem
olejków lawendy, rozmarynu oraz mi ty pieprzowej.
Zawiera ona ekstrakt z bia ej herbaty oraz witamin
E, które zapewniaj korzy ci przeciwutleniaj ce oraz
od ywcze, poprawiaj c tym samym kondycj w osów i
nadaj c im niesamowity blask. Produkt przeznaczony dla
ka dego rodzaju w osów.

Naturalny
Nat
a ura
krem do r k
Na
a czym
czy polega sekret pi knych r k? Naturalny krem
do
o r k Forever Young zosta wzbogacony o precyzyjnie
lon ilo bia ka serwatki, które jak wykazano
okre lo
redukuje wyst powanie zmarszczek. Krem zawiera równie
reduku
klinicznie okre lone ilo ci bia ka orzechów laskowych,
kliniczn
dzi ki czemu wspomaga on skór w procesie regeneracji
asnej os ony nawil aj cej. Ponadto w sk ad kremu
w asne
wchodzi te ponad pi
rodków nawil aj cych, w tym
wchod
mas o Shea, squalan, hialuronian sodu, olej s onecznikowy
oraz
sód PCA, które zapobiegaj utracie wilgotno ci.
o
or
az só
Zawiera on tak e aloes, agodz cy i relaksuj cy r ce oraz
Zawier
Za
ekstrakt
e
kst
s rak z wodorostów morskich. Krem zawiera kombinacj
antyoksydantów zawartych w ekstrakcie z granatu,
witaminie A i E, które pomagaj chroni skór i zapewniaj
d oniom uczucie mi kko ci i nawil enia.
Produkt nr 4566
P

Produkt
Prod
dukt nr 4563

Szampon naturalny
S
Myd o w p ynie do mycia r k Forever Young Botanicalss
sprawi, e ka de mycie r k b dzie przyjemno ci .
Delikatne dzia anie produktu, pieni cego si bez u ycia
a
aerozolu
aerozolu, pozwala dok adnie usun wszelki brud,
sprawiaj c, e po ka dym myciu d onie b d od wie one
i odm od
odzone. Dzi ki zawarto ci aloesu ten pieni cy si
p yn d
om
n
do
mycia r k równocze nie myje i nawil a. Jest on
tak de
elika
o
delikatny,
e nadaje si do cz stego stosowania, co
sprawia e jest idealny dla osób przebywaj cych w suchym
chym
rrodowisku
odowis lub zmuszonych do cz stego mycia r k w pracyy
llub
ub w do
domu.

Z
Zdrowe
w osy maj swój pocz tek w zdrowej skórze
g owy. Szampon ten, charakteryzuj cy si subtelnym
zzapachem i delikatno ci , która sprawia, e nadaje si on
do codziennego u ytku, zawiera olejki z mi ty pieprzowej,
d
rrozmarynu oraz drzewa herbacianego, dzi ki którym w osy
i skóra g owy staj si pe ne energii i wigoru. Stworzony
w oparciu o ekstrakty z alg, które zapewniaj prawid owe
od ywianie i wsparcie dla w osów, oraz pobudzaj ce
o
w a ciwo ci ekstraktu z ogórków. Kora wierzby oraz
ekstrakt z sza wi przywracaj nawil anie i blask, nadaj c
e
w osom mi kko oraz jedwabisty i zdrowy wygl d. Produkt
przeznaczony dla ka dego rodzaju w osów.
p

P
rodukt nr 4549
Produkt

Produkt nr 4554

Pieni ce myd o do r k
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Mozliwości biznesowe
•

Szukasz mo liwo ci wprowadzenia
zmian na lepsze?

z kilkoma innymi osobami i buduj c wokó
siebie niewielk sie .

Nie tylko w swoim yciu, ale te osób z
Twojego otoczenia? Lifeplus daje tak
mo liwo – to styl ycia i model biznesowy
w jednym.

Je li interesuj Ci ambitniejsze cele i chcesz
w o y w swoje dzia ania wi cej czasu i
wysi ku, z pewno ci zechcesz tak e znale
„partnerów”, których b dziesz wspiera
w budowaniu ich w asnej bazy klientów.
Wystarczy, e b dziesz dzieli si posiadan
praktyczn i specjalistyczn wiedz na temat
naszych produktów.

Gdy przeczytasz wietn ksi k lub
odwiedzisz wspania now restauracj , po
prostu mówisz o tym znajomym i polecasz im
j .
Tak samo jest z produktami Lifeplus. By
mo e podczas rozmowy ze znajomym natraﬁ
si sposobno , aby poleci jeden z naszych
suplementów diety.
Je li osoba, której polecisz produkt z naszej
oferty, zamówi go i wska e Ciebie jako
osob , która poleci a produkt, zaczniesz
czerpa dodatkowe korzy ci w ramach
naszego przejrzystego i uczciwego programu
wynagrodze . Tak dzia a marketing polece !

Elastyczny, dostosowany do Twojego
stylu ycia
Osoby dzia aj ce w ramach naszego modelu
nie odczuwaj presji. Ka dy uczestnik
programu sam decyduje, gdzie i kiedy chce
skupi swoje wysi ki. Mo esz pracowa kilka
godzin w tygodniu, dziel c swój entuzjazm

Zacznij dzia a bez ryzyka
Mo esz spróbowa swoich si , bez ryzyka dla
Twoich ﬁnansów. Bez haczyków i utrudnie !
Nie obowi zuj adne op aty wpisowe, a
produkty traﬁaj bezpo rednio od producenta
do u ytkownika ko cowego, nie ma wi c
potrzeby kupowania i przechowywania zapasu
produktów.

Co jest w tym jednak najlepsze? To wszystko
mo na robi we w asnym domu!

Mo esz bez adnych zobowi za przekona
si , jakie oferujemy mo liwo ci. To od Ciebie
b dzie zale e , ile czasu i zasobów w o ysz w
swoje dzia ania.

Wybrane korzy ci

Dodatkowe informacje

• Promuj dobre samopoczucie i
samodoskonalenie poprzez wysokiej jako ci
produkty, z których ka dego dnia korzystaj
tysi ce osób.

Je li chcesz przekona si , jak mo e
wygl da Twój pocz tek z ﬁrm Lifeplus na
drodze do pomocy sobie i innym, skontaktuj
si z nami.

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

E-mail: info.eu@lifeplus.com

• Zarabiaj dodatkowe pieni dze w ramach
korzystnego i przejrzystego programu
wynagrodze .

Czekamy na Ciebie!

Tel.: +44 (0) 800 854374

• Otrzymuj pe ne wsparcie i korzystaj z
mo liwo ci rozwoju osobistego.
• Do cz do globalnej sieci obejmuj cej
tysi ce partnerów.

57

58

59

59

Je‚zyk polski UE
Niezależny konsultant
Lifeplus Europe Ltd
Little End Road, St. Neots, Cambs. PE19 8JH, England
T 0800 854374 +44 (0) 1480 224600
F +44 (0) 1480 224611
www.lifeplus.com info.eu@lifeplus.com

Wa ne od 1.3.2014
©2014 Lifeplus Europe

