suplementy diety

SZCZUPLEJSZA, ZDROWSZA, PEŁNA ŻYCIA!
Francuskie bio-suplementy dla tych, którzy pragną od życia więcej

suplementy diety

Wszystkie preparaty mają nowoczesną postać szklanej ampułki
(każde opakowanie zawiera 20 ampułek po 15 ml).
Płynna postać preparatu ułatwia przyswajanie składników aktywnych,
a szklana ampułka pozwala zachować najwyższą jakość substancji
zawartych w preparacie (zapobiega utlenianiu).
Wszystkie preparaty uzyskano za pomocą unikalnej metody podwójnej
ekstrakcji i pozyskiwania substancji aktywnych (infuzja).
Spożywać 1 lub 2 ampułki dziennie, w postaci czystej lub rozpuszczone
w szklance wody, najlepiej rano.

PEŁNA I KOMPLEMENTARNA
KURACJA WSPOMAGAJĄCA
ODCHUDZANIE

DETOKSYKACJA

1 ETAP: DETOX
SKŁADNIKÓW

DETOKSYKACJA

POCHODZENIA
NATURALNEGO

Drainaflore Detox to w 100% organiczna kompozycja 10 wyciągów z ziół
oraz soków owocowych o działaniu detoksykującym i regenerującym. Wyjątkowa
kompozycja m.in. dziewanny, rozmarynu, cykorii, czarnego bzu, czarnej rzodkwi,
śliwki i łopianu skutecznie:

2 ETAP: ODCHUDZANIE

– DOBIERANY W ZALEŻNOŚCI OD WSKAZAŃ

CELLULIT

SPALANIE TŁUSZCZU

LUB

3 ETAP: ACTION TONIC

DETOX I ODCHUDZANIE CZĘSTO WYWOŁUJĄ UCZUCIE ZMĘCZENIA

WITALNOŚĆ

Wspomaga funkcjonowanie układu pokarmowego poprzez regulowanie
naturalnego mechanizmu wydalania i przywrócenie jelitom prawidłowego rytmu
pracy.
Stymuluje regenerację komórek wątroby i poprawia funkcjonowanie wielu innych
narządów (m.in. płuc, nerek, skóry).
Wspomaga działanie i zwiększa efektywność innych suplementów diety
(np. Cellimine) poprzez oczyszczanie (przygotowanie) organizmu do kuracji.
SKŁADNIKI

zawartość
w 15 ml

zawartość
w 30 ml

Wyciąg z kłącza perzu właściwego Agropyron repens

84 mg

168 mg

-

Wyciąg z liści rozmarynu lekarskiego Rosmarinus officinalis

84 mg

168 mg

-

ZDS*

Wyciąg z korzenia cykorii podróżnik Cichoria intybus

84 mg

168 mg

-

Wyciąg z kwitnących pędów dziewanny wielkokwiatowej
Verbascum thapsiforme

84 mg

168 mg

-

Wyciąg z liści macierzanki tymianek Thymus vulgaris

84 mg

168 mg

-

Wyciąg z liści brzozy brodawkowej Betula pendula

84 mg

168 mg

-

Wyciąg z korzenia łopianu większego Arctium lappa

67 mg

134 mg

-

Wyciąg z liści jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior

67 mg

134 mg

-

Wyciąg z kwiatów wiązówki błotnej Filipendula ulmaria

67 mg

134 mg

-

Sok z suszonej śliwki Prunus domestica

3233 mg

6466 mg

-

Sok z winogron Vitis vinifera

1,5 ml

3,0 ml

-

Sok z owoców bzu czarnego Sambucus nigra

0,384 ml

0,768 ml

-

Sok z korzenia czarnej rzodkwi Raphanus sativus

0,467 ml

0,934 ml

-

0,227 ml

0,454 ml

-

Sok z liści aloesu zwyczajnego Aloe vera
*ZDS – zalecane dzienne spożycie /-- ZDS nie określone

Wszystkie składniki pochodzą z farm organicznych

CELLULIT

SPALANIE TŁUSZCZU

SKŁADNIKÓW

SKŁADNIKÓW

POCHODZENIA
NATURALNEGO

POCHODZENIA
NATURALNEGO

Cellimine Slimming to kompozycja 4 wyciągów z ziół oraz soków
owocowych o działaniu wyszczuplającym i redukującym tkankę tłuszczową.
Synergia działania ekstraktu brzozy brodawkowej, wiązówki, zielonej herbaty,
liści winogron i octu jabłkowego.

Actimincyl Fat Burner o smaku ananasowym to unikalna formuła
oparta na 6 składnikach roślinnych, m.in. Kola i Guarana, które wspierają
odchudzanie i kontrolowanie masy ciała.

Wspomaga redukcję cellulitu.

Guarana wspomaga metabolizm lipidów.

Wspomaga usuwanie nadmiaru wody i toksyn.

Zielona herbata pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

Pobudza krążenie krwi dzięki zawartości ekstraktu czerwonego wina.

Zielona kawa, kola i guarana stanowią źródło kofeiny.
Yerba Mate stanowi uzupełnienie tej formuły.

SKŁADNIKI

zawartość
w 15 ml

zawartość
w 30 ml

Wyciąg z liści zielonej herbaty Camellia sinensis

160 mg

320 mg

-

Wyciąg z liści brzozy brodawkowej Betula pendula

160 mg

320 mg

-

ZDS*

Wyciąg z kwiatów wiązówki błotnej Filipendula ulmaria

160 mg

320 mg

-

Wyciąg z liści winogron Vitis vinifera

160 mg

320 mg

-

Ocet jabłkowy

825 mg

1650 mg

-

Koncentrat soku jabłkowego

0,375 ml

0,75 ml

-

Koncentrat soku cytrynowego

0,15 ml

0,30 ml

-

Olejek cytrynowy

15 µg

30 µg

-

*ZDS – zalecane dzienne spożycie /-- ZDS nieokreślone
Wszystkie składniki pochodzą z farm organicznych

SKŁADNIKI
Ekstrakt wodny złożony z:
- liści zielonej herbaty

475 mg

- liści Yerba Mate

160 mg

Ekstrakty suchy z nasion Guarany
Ekstrakt suchy z Alg brunatnych
- w tym jodu maksymalnie
Ekstrakt suchy z zarodków Kola
Ekstrakt suchy z nasion Zielonej kawy

2 kg mniej
w ciągu 30 dni*
* badanie skuteczności
działania produktu

zawartość w 30 ml

**Referencyjna Wartość Spożycia

375 mg

(co odpowiada 1875 mg suchej rośliny)

270 mg

(co odpowiada 540 mg suchej rośliny)

135 μg (90% RWS**)
150 mg

(co odpowiada 750 mg suchej rośliny)

100 mg

(co odpowiada 200 mg suchej rośliny)

WITALNOŚĆ

LEKKIE NOGI

SKŁADNIKÓW

SKŁADNIKÓW

POCHODZENIA
NATURALNEGO

POCHODZENIA
NATURALNEGO

Super Diet Action Tonic to wyjątkowa kompozycja 6 ekstraktów
roślinnych: Guarany, Eleuterokoki, Żeń-szenia, Zielonej kawy,
Dzikiej Róży i Aceroli.
Opracowując Action Tonic naukowcy z Laboratoriów SUPER DIET przygotowali
kompletną formułę złożoną z 6 roślin dostarczających 80 mg(1) kofeiny
i zawierającą: połączenie dwóch rodzajów Żeń-szenia: Eleuterokoka
kolczastego Bio, nazywanego także „żeń-szeniem syberyjskim”, który dostarcza
energii fizycznej i umysłowej w stanach zmęczenia, oraz Żeń-szenia właściwego
Bio, który pomaga w utrzymaniu wydajności fizycznej i umysłowej oraz pomaga
przeciwdziałać zmęczeniu.

Fluidilége Lekkie nogi suplement diety o smaku czerwonych owoców
to połączenie 9 roślin i owoców pochodzących z rolnictwa ekologicznego.
Wyjątkowa kompozycja: winorośli właściwej, czerwonych winogron, oczaru
wirginijskiego, myszopłocha kolczastego, miłorzębu dwuklapowego, leszczyny,
nostrzyka, żurawiny i czarnej porzeczki.
Skutecznie wpływa na krążenie obwodowe, dając uczucie lekkich nóg.

zawartość
w 15 ml

zawartość
w 30 ml

- liści Winorośli właściwej

780 mg

1560 mg

- liści Oczaru wirginijskiego

550 mg

1100 mg

- korzenia Myszopłocha kolczastego

250 mg

500 mg

- liści Miłorzębu dwuklapowego

150 mg

300 mg

- liści Leszczyny pospolitej

100 mg

200 mg

- liści Nostrzyka lekarskiego

Guaranę Bio, która zmniejsza uczucie zmęczenia.

SKŁADNIKI

Cynorrhodon Bio to kwaskowate owoce dzikiej róży.

Ekstrakt wodny złożony z:

Acerola Bio (Malpigia granatolistna) to niewielki czerwony owoc nazywany
„wiśnią z Barbados” lub „wiśnią z Antyli”. Jest znany z wysokiej zawartości
witaminy C, która przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia.
Zielona kawa Bio doskonale uzupełnia tę formułę dostarczając kofeiny.

SKŁADNIKI

zawartość w 30 ml

Ekstrakt wodny złożony z:
- korzenia eleuterokoka kolczastego
Eleutherococcus senticosus
- owoców dzikiej róży Rosa canina
Ekstrakt suchy z nasion guarany Paullinia cupana
- w tym kofeina
Ekstrakt suchy z owoców aceroli Malpighia punicifolia
- w tym witamina C
Ekstrakt suchy z nasion zielonej kawy Coffea canephora
- w tym kofeina
Ekstrakt suchy z korzenia żeń-szenia właściwego Panax
Ginseng CA Meyer
*Referencyjna Wartość Spożycia

825 mg
500 mg
750 mg
75 mg
300 mg
16 mg (20% RWS*)
255 mg
5 mg
133,5 mg

100 mg

200 mg

Skoncentrowany sok z Czerwonych winogron

2200 mg

4400 mg

Skoncentrowany sok z Czarnej porzeczki

950 mg

1900 mg

Skoncentrowany sok z Żurawiny

650 mg

1300 mg

OWOC MŁODOŚCI

PIĘKNA I CZYSTA SKÓRA

SKŁADNIKÓW

SKŁADNIKÓW

POCHODZENIA
NATURALNEGO

POCHODZENIA
NATURALNEGO

Bardane Beaute Peau to wyjątkowa kompozycja 4 ekstraktów
z roślin pomagających utrzymać piękną, czystą i zdrową skórę, wykazujących
synergię działania diuretycznego, przeciwzapalnego i regenerującego.
Są to m.in. ekstrakty z korzenia łopianu, korzenia mniszka lekarskiego, ziela
fiołka trójbarwnego oraz sok z korzenia marchwi siewnej. Stosowane również
wspomagająco w leczeniu alopecji, łupieżu, łuszczycy, czyraczności, liszaju,
łojotokowego zapalenia skóry i trądziku pospolitego.
Wykazuje działanie przeciwzapalne, łagodzi podrażnienia, uspokaja i koi.
Pobudza mieszki włosowe i wzrost włosów.

Grenade Bio jest oparty na soku z granatu, który wykazuje silne
właściwości antyoksydacyjne i przeciwdziałające procesom starzenia.
Sok z granatowca właściwego:
Wspomaga produkcję kolagenu, spłyca zmarszczki i ujędrnia skórę.
Łagodzi dolegliwości menopauzy i napięcia przedmiesiączkowego dzięki
zawartości fitoestrogenów (m.in. estron).
Zapewnia ochronę przed wolnymi rodnikami.
Wykazuje działanie przeciwobrzękowe (polecany w terapii zasinień i obrzęków
wokół oczu).

Ułatwia eliminację toksyn z organizmu.
Uelastycznia, wygładza skórę oraz poprawia koloryt cery.

SKŁADNIKI

zawartość w 15 ml

Ekstrakt wodny z korzenia łopianu Arctium majus

335 mg**

Ekstrakt wodny z korzenia mniszka lekarskiego Taraxacum dens leonis

335 mg**

Ekstrakt wodny z ziela bratka trójbarwnego Viola arvensis i/lub Viola tricolor

266 mg**

Skoncentrowany sok z korzenia marchwi Daucus carota

225 mg**

**średnia wartość
Wszystkie składniki pochodzą z farm organicznych

SKŁADNIKI

zawartość
w 15 ml

zawartość
w 30 ml

Skoncentrowany sok z owoców granatowca właściwego
Punica granatum

2,631 ml**

5,262 ml**

**średnia wartość
Wszystkie składniki pochodzą z farm organicznych

WITALNOŚĆ I POŻĄDANIE

ENERGIA I ODPORNOŚĆ

SKŁADNIKÓW

SKŁADNIKÓW

POCHODZENIA
NATURALNEGO

POCHODZENIA
NATURALNEGO

Maca Bio jest oparty na korzeniu maca, roślinie rosnącej w Andach, zwanej

Acerola to kompozycja składników: acerola, cynamon, owoce Acai.

potocznie „złotem Inków”, o właściwościach pobudzających witalność, energię,
płodność i pożądanie seksualne.

Zapewnia 100% zapotrzebowanie na witaminę C oraz wykazuje działanie silnie
antyoksydacyjne. Suplement diety polecany szczególnie przy zmianach
pór roku.

Wspomaga wydolność organizmu i energię witalną.

Wspomaga wydolność organizmu i energię witalną.

Pobudza procesy immunostymulujące, poprawiające pamięć, wzmacniające
mięśnie szkieletowe i ścięgna.

Wykazuje działanie silnie antyoksydacyjne, wspomaga układ odpornościowy.

Poprawia płodność (jajeczkowanie i żywotność plemników).

Przeciwdziała bezsenności i działa antydepresyjnie.

Poprawia sprawność seksualną.
Przyspiesza gojenie ran i regenerację pozabiegową skóry (zalecany do stosowania
po zabiegach medycyny estetycznej).

SKŁADNIKI

zawartość w 15 ml

Korzeń Maca Lepidium meyenii

525 mg**
(ekwiwalent 2100 mg
świeżej rośliny)

SKŁADNIKI

zawartość w 15 ml

Ekstrakt wodny z kory cynamonowca Cinnamomum zeylanicum

450 mg**

Sok z owoców rokitnika Hippophae rhamnoides

775 mg**

Ekstrakt suchy z owoców aceroli Malpighia punicifolia
- w tym witamina C

435 mg (co odpowiada średnio
4785 mg owoców) – 60 mg
(75% ZDS***)

Ekstrakt suchy z owoców euterpy Euterpe sp.

112,5 mg (co odpowiada
średnio 450 mg owoców)

**średnia wartość
Wszystkie składniki pochodzą z farm organicznych

** ekwiwalent suchej rośliny
*** ZDS – Zalecane Dzienne Spożycie
Wszystkie składniki pochodzą z farm organicznych

SILNA ANTYOKSYDACJA

OPINIE EKSPERTÓW

SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA
NATURALNEGO

Goji jest oparty na soku z jagód goji o silnych właściwościach
antyoksydacyjnych i przeciwdziałającym procesom starzenia.

Sok z jagód goji:

dr n.med. Elzbieta Podgorska ,
Naturopata, Kierownik Ds. Szkoleń Laboratoriów SUPER DIET

Wykazuje działanie silnie antyoksydacyjne.
Skutecznie chroni komórki przed działaniem wolnych rodników i dzięki temu
spowalnia procesy starzenia, wspomaga funkcjonowanie układu
odpornościowego i trawiennego.
Poprawia ogólną kondycję fizyczną organizmu.

SKŁADNIKI

zawartość w 15 ml

Sok z jagód goji Lycium barbarum

15 ml**

**średnia wartość
Wszystkie składniki pochodzą z farm organicznych

Nowoczesna estetyka lekarska (medycyna estetyczna) nie ogranicza się obecnie tylko do zabiegów poprawiających jakość skóry, defekty wyglądu i oznaki upływu czasu.
Nowoczesna estetyka lekarska staje się elementem znacznie szerszej specjalizacji
lekarskiej jaką jest medycyna przeciwstarzeniowa. Kieruje się ona wielodyscyplinarnym podejściem do profilaktyki starzenia się, walki z jego oznakami i opóźniania rozwoju chorób z nim związanych. Nie możemy przecież zatrzymać czasu, ale możemy
spróbować zapewnić pacjentom utrzymanie lub odzyskanie dobrego stanu zdrowia.
0caslego organizmu tzw. dobro stanu fizycznego i psychicznego, w tym również naturalnego pięknego wyglądu, dobrego samopoczucia, witalności w każdej strefie i
apetytu na życie. Medycyna przeciwstarzeniowa obejmuje swoją opieką pacjentów w
każdym wieku. Dużo swojej uwagi poświęca ludziom młodym , zdrowym i aktywnym,
którzy w sposób świadomy wybiegają w przyszłość myśląc o profilaktyce starzenia
się i naprawie jego skutków. Doskonale wpisują się w ten program suplementy diety
SUPER DIET, które oferują bezpieczne, przebadane klinicznie i skuteczne preparaty
zawierające wysokiej jakości naturalne składniki roślinne o dużej aktywności biologicznej. Ich działanie opiera się na synergii działania ekstraktów roślin. Preparaty
te dobrze sprawdzają się jako uzupełnienie niedoborów witamin, mikroelementów
i aktywnych składników stymulujących różne procesy życiowe organizmu. Są one
również skuteczną metoda profilaktyki starzenia się organizmu w wielu aspektach
(detoksykacja, redukcja tkanki tłuszczowej i cellulitu, poprawa jakości skóry, odporności, witalności, odmładzanie).
Polecam

Farmaceutyczna marka SUPER DIET, utworzona w 1961 roku w północnej Francji
przez René HAUSSIN, wizjonera i zaangażowanego naturopatę – opracowuje, produkuje
i dystrybuuje naturalne suplementy diety, zgodnie z wartościami, którym jest wierna od
początku swojego istnienia, takimi jak: naturalność, wysoka jakość, wysokie stężenie
składników aktywnych, innowacja i dostępność. W ciągu tego półwiecza istnienia,
staliśmy się wzorcowym laboratorium, biorąc pod uwagę wymogi jakie stosujemy
wobec naszych formuł oraz wobec skuteczności naszych produktów, opartych na
badaniach klinicznych. W naszych suplementach stosujemy 700 różnych surowców,
wykorzystywanych w farmaceutycznych dawkach. Preparaty SUPER DIET, zamknięte
w charakterystycznej szklanej fiolce, nie zawierają w składzie alkoholu, konserwantów ani sztucznych barwników. Gama, licząca ok. 300 produktów odpowiada każdej
potrzebie organizmu: detoksykacja, odchudzanie, przywrócenie witalności, przeciwutleniacze, trawienie, relaks, itp.
W sercu laboratoriów SUPER DIET, Wy i Wasi Klienci znajdziecie najwyższą jakość
i innowacyjność.

Olivier Coureaut,
Naturopata, Kierownik Ds. Szkoleń Laboratoriów SUPER DIET
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SILNA ANTYOKSYDACJA

SUPER DIET to renomowana, francuska firma posiadająca status laboratorium
farmaceutycznego. Produkcja suplementów gwarantuje „czystość”ekstraktów
roślinnych – brak alkoholu, brak sztucznych barwników i konserwantów.
Laboratorium wybiera tylko i wyłącznie rośliny pochodzące z upraw
ekologicznych. Wszystkie preparaty SUPER DIET posiadają certyfikat ECOCERT.
Certyfikat ten mogą posiadać tylko produkty, w których ilość stosowanych
surowców pochodzenia naturalnego wynosi przynajmniej 95%, z których również
przynajmniej 95% musi pochodzić z upraw biologicznych.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Trzymać w miejscu niedostępnym
dla małych dzieci. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Dystrybutor w Polsce: Bio-Profil Polska Sp. z o.o., ul. Trakt Lubelski 135, 04-790 Warszawa, tel. 22 616 33 48, www.bioprofil.pl, ©2017

