
SKUTECZNE SUPLEMENTY DIETY

®



Kluczowe elementy, które budują skuteczny, 
działający produkt to odpowiednia selekcja surowców, 
ich jakość, zawartość substancji aktywnych, dawka 
oraz postać produktu. Skuteczność to jest to, co 
wyróżnia preparaty naszej �rmy.

W produkcji używamy tylko kapsułek roślinnych, 
unikamy substancji dodatkowych, jeżeli nie jest to 
niezbędne, oraz nie używamy stearynianu magnezu. 
Każdy produkt posiada certy�katy analityczne i jest 
przebadany pod kątem autentyczności oraz 
bezpieczeństwa.

Jeżeli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji, 
które pozwolą Wam podjąć decyzję dotyczącą wyboru 
odpowiedniego preparatu, chętnie służymy wiedzą 
i doświadczeniem.

SKUTECZNE SUPLEMENTY DIETY

®



 ASTAXANTHIN
Astaxanthin zawiera w swoim składzie AstaReal® – sproszkowane algi 
Haematococcus pluvialis, które są uważane za najbogatsze naturalne źródło 
astaksantyny. Astaksantyna z alg Haematococcus pluvialis była przedmiotem 
licznych badań publikowanych w wielu czasopismach naukowych.* 
*Lista badań dostępna u wytwórcy. 

Cechy unikatowe produktu:
• zawiera w swoim składzie AstaReal® (sproszkowane algi Haematococcus 

• wytwarzany w Szwecji z zachowaniem najwyższej staranności produkcyjnej
• wzmocniony dodatkiem witaminy C i E oraz lecytyny
• odpowiedni dla wegetarian.

Składniki: olej słonecznikowy, AstaReal® – sproszkowane algi Haematococcus pluvialis, 
stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki), kwas 
L-askorbinowy (witamina C), nośnik – wosk pszczeli biały, d-alfa-tokoferol (witamina E), 
substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu.
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie.
Opakowanie: 60 kapsułek Vcaps Plus.
Zalecana porcja dzienna (1 kapsułka) zawiera: 
• sproszkowane algi Haematococcus pluvialis 84 mg w tym 4 mg astaksantyny
•  lecytyna 3 mg
•  witamina C 66 mg (82,5% RWS)*
•  witamina E 16,5 mg (137,5% RWS)*.

*% referencyjnej wartości spożycia. 

 pluvialis – najbogatsze naturalne źródło astaksantyny)
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80% karwakrolu

 
 
 
 

 
 
 

PURE 
OREGANO 
OIL

20ml10ml

Pure Oregano Oil to 100% olej z dzikiego oregano (Origanum vulgare), 
który wspomaga trawienie oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
woreczka żółciowego. Wykazuje działanie antyoksydacyjne dzięki czemu 
chroni komórki organizmu przed wolnymi rodnikami. Wspomaga działanie 
górnych dróg oddechowych oraz wpływa korzystnie na prawidłowe 
funkcjonowanie układu odpornościowego.

100% olejek, w czystej postaci bez dodatku oliwy (należy go rozcieńczyć 
w oliwie przed użyciem) / Olejek pozyskiwany tylko z autentycznych gatunków 
Origanum vulgare, chemotyp karwakrolowy / Wysoka, naturalna koncentracja 
karwakrolu (80%) i niska tymolu (<2%) / Pozyskiwany w procesie destylacji 
z parą wodną bez użycia środków chemicznych.

Składniki: 100% olejek z dzikiego oregano (Origanum vulgare).
Sposób użycia: 1 kropla 2 razy dziennie, rozcieńczyć w oleju lub soku. 
W przypadku stosowania na skórę także konieczne jest rozcieńczenie.
Opakowanie: 10 ml lub 20 ml.



). 

Ekstrakt standaryzowany

ASHWA-
GANDHA

Ashwagandha (Withania somnifera) wykazuje właściwości adaptogenne, 
wspomaga zdolności psychiczne i �zyczne w warunkach osłabienia, 
wyczerpania, braku koncentracji. Pomaga utrzymać równowagę emocjonalną 
oraz stan relaksu. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu 
sercowo-naczyniowego.

Standaryzacja do 7% witanolidów / Nie zawiera substancji wypełniających, 
przeciwzbrylających i barwników / Produkt odpowiedni dla wegetarian 
i wegan / Ekonomiczne 3-miesięczne opakowanie.

Składniki: standaryzowany wyciąg z korzenia ashwagandhy (Withania somnifera) 
zawierający 7% witanolidów, stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik 
otoczki kapsułki).
1 kapsułka zawiera 230 mg ekstraktu. 
Sposób użycia:  1 kapsułka dziennie 30 minut przed posiłkiem.
Opakowanie: 90 kapsułek Vcaps Plus.



Ekstrakt standaryzowany

CURCUMIN 
C3 COMPLEX

Curcumin C3 Complex zawiera w swoim składzie standaryzowany wyciąg 
z kłącza ostryżu długiego (Curcuma longa). Kurkuma wspomaga trawienie m.in. 
poprzez zwiększenie wydzielania płynów żołądkowych oraz przyczynia się do 
prawidłowego funkcjonowania jelit. Wpływa korzystnie na prawidłowe 
funkcjonowanie wątroby i pomaga w �zjologicznym wydzielaniu żółci. 
Pomaga w utrzymaniu zdrowych stawów i wspomaga ich elastyczność. Jest 
naturalnym antyoksydantem, który pomaga chronić komórki organizmu przed 
działaniem wolnych rodników.

Ekstrakt z kurkumy z największą ilością badań / Ekonomiczne 3-miesięczne 
opakowanie / Produkt w czystej postaci, bez substancji dodatkowych / Produkt 
odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Składniki: standaryzowany wyciąg z kurkumy (Curcuma longa) 95% kurkuminoidów, 
stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).
1 kapsułka zawiera 230 mg wyciągu.
Sposób użycia:  1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.
Opakowanie: 90 kapsułek Vcaps Plus.



KOENZYM 
Q10

Koenzym Q10 występuje naturalnie w naszym organizmie i bierze udział 
w szeregu procesów enzymatycznych. Z wiekiem ilość koenzymu 
w organizmie spada, dlatego zaleca się uzupełnianie diety w ten składnik, 
szczególnie osobom po 35 roku życia. 

Duża dawka – aż 80 mg koenzymu Q10 w kapsułce / Produkt odpowiedni 
dla wegetarian i wegan.

Składniki: koenzym Q10 (ubichinon), substancja wypełniająca – celuloza 
mikrokrystaliczna, stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki 
kapsułki).
1 kapsułka zawiera 80 mg koenzymu Q10.
Sposób użycia:  1 kapsułka raz dziennie po posiłku.
Opakowanie: 60 kapsułek Vcaps Plus.

Ubichinon



Niskocząsteczkowy

Utrzymaj młody wygląd skóry

 

KWAS 
HIALURONOWY

Kwas hialuronowy występuje naturalnie w organizmie i odpowiada 
za prawidłowe nawilżenie skóry jednak z wiekiem jego ilość w skórze maleje, 
dlatego warto uzupełniać jego braki wspomagając się suplementacją. Kwas 
hialuronowy pomaga utrzymać właściwą strukturę i elastyczność skóry.

Duża dawka – aż 70 mg kwasu hialuronowego w kapsułce / Znakomita 
przyswajalność – niska masa cząsteczkowa / Pozyskiwany z biologicznej 
fermentacji / Ekonomiczne 3-miesięczne opakowanie / Produkt odpowiedni 
dla wegetarian i wegan.

Składniki: hialuronian sodu, substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, 
stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).
1 kapsułka zawiera 70 mg kwasu hialuronowego.
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie 30 min. przed posiłkiem.
Opakowanie: 90 kapsułek Vcaps Plus.



SUNWIC 

 

 

 

 

 

SUNWIC® to preparat przeznaczony do postępowania dietetycznego 
w zespole jelita nadwrażliwego (Irritable Bowel Syndrome IBS) oraz zaparciach.

SUNWIC® przeznaczony jest dla pacjentów z zaburzoną czynnością przewodu 
pokarmowego, w przypadku których odżywianie dietetyczne nie może zostać 
osiągnięte jedynie poprzez mody�kację normalnej diety.

SUNWIC® zawiera 80% rozpuszczalnego błonnika z fasoli guar.

SUNWIC® został przebadany klinicznie i opisany w ponad 30 publikacjach 
naukowych. Częściowo hydrolizowany błonnik z fasoli guar jest metabolizowa-
ny przez �orę jelitową do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które są 
ważnymi składnikami odżywczymi dla komórek jelitowych. Normalizacja 
perystaltyki jelit następuje po kilku tygodniach stosowania produktu. Badania 
kliniczne wskazują, że pacjenci z syndromem jelita nadwrażliwego oraz zapar-
ciami dobrze tolerują błonnik z fasoli guar.

Składniki: częściowo hydrolizowana guma guar.
Sposób użycia: zgodnie z informacją na etykiecie.
Opakowanie: 220 g.

®
Żywność Specjalnego Przeznaczenia Medycznego



 

 

 

 

 

ENZYMY 
TRAWIENNE+ 
PROBIOTYK
Enzymy – biokatalizatory, które regulują przebieg procesów życiowych. Enzymy 
trawienne (amylazy, proteazy, lipazy, celulazy, laktazy) rozkładają skrobie, białka, 
tłuszcze, błonnik i cukier mleczny (laktozę). Bez enzymów trawiennych 
organizm byłby źle odżywiony ponieważ nie mógłby przyswajać wielu 
składników pokarmowych.

Enzymy pochodzenia niezwierzęcego / Odporne na działanie soków 
żołądkowych / Preparat wzbogacony o probiotyk Bacillus coagulans / 
Opakowanie wystarcza na 3-miesięczną suplementację / Produkt odpowiedni 
dla wegetarian i wegan.

Składniki: substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, stabilizator – 
hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki), enzymy (amylaza, proteaza, 
lipaza, laktaza, celulaza), szczep bakterii probiotycznych Bacillus coagulans MTCC 5856.
Zalecana porcja dzienna (2 kapsułki) zawiera 100 mg enzymów trawiennych, w tym 
2400 j.m. amylazy, 600 j.m. proteazy, 100 j.m. lipazy, 400 j.m. laktazy, 20 j.m. celulazy; 
100 mg szczepu bakterii probiotycznych Bacillus coagulans MTCC 5856.
Sposób użycia: dorośli 1 kapsułka 2 razy dziennie bezpośrednio przed lub w trakcie posiłku.
Opakowanie: 180 kapsułek Vcaps Plus.



Ekstrakt standaryzowany

SHATAVARI

Shatavari zawiera w swoim składzie standaryzowany wyciąg z kłącza szparagu 
dzikiego (Asparagus racemosus), który jest bogatym źródłem saponin 
steroidowych. Wyciąg wpływa korzystnie na równowagę hormonalną kobiety. 
Wspomaga regulację cyklów menstruacyjnych oraz łagodzi objawy 
menopauzy. Pomaga utrzymać w zdrowiu system rozrodczy kobiety. 
Dodatkowo wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie układu 
nerwowego, wykazuje działanie uspokajające oraz pomaga w zasypianiu.

Ekstrakt standaryzowany gwarantujący zawartość min. 20% saponin / 
Ekonomiczne opakowanie na 45-dniową kurację / Produkt w czystej postaci, 
bez substancji dodatkowych / Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Składniki: standaryzowany wyciąg z korzeni shatavari (Asparagus racemosus), 
stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).
Zalecana porcja dzienna (2 kapsułki) zawiera 440 mg wyciągu z shatavari.
Sposób użycia: 1 kapsułka 2 razy dziennie po posiłku.
Opakowanie: 90 kapsułek Vcaps Plus.



Ekstrakt standaryzowany

SHILAJIT

Shilajit (mumio) jest naturalną wydzieliną skalną powstającą w głębokich 
grotach skalnych występujących w niektórych masywach górskich. Wpływa 
korzystnie na utrzymanie zdrowych kości i stawów. Pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościowego. Wspomaga funkcjonowanie 
męskich i żeńskich narządów płciowych: wspomaga utrzymanie prawidłowych 
cykli menstruacyjnych i działanie gruczołu prostaty. Wspomaga metabolizm 
tłuszczów i cukrów oraz utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Postać oczyszczona i skoncentrowana (ekstrakt 10:1) / Ekstrakt standa- 
ryzowany do 20% kwasów fulwowych / Ekonomiczne 3-miesięczne opako- 
wanie / Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Składniki: standaryzowany wyciąg z Shilajit (Asphaltum punjabianum) 20% kwasów 
fulwowych, substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, stabilizator – 
hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).
1 kapsułka zawiera 220 mg ekstraktu.
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie 30 minut przed posiłkiem.
Opakowanie: 90 kapsułek Vcaps Plus.



Ekstrakt standaryzowany

BACOPA 
MONNIERI

Bacopa monnieri to tradycyjne zioło ajurwedyjskie, które wpływa korzystnie 
na procesy poznawcze, takie jak pamięć i koncentracja oraz zdolność 
uczenia się i zapamiętywania. Jest to szczególnie ważne u ludzi pracujących 
w zawodach wymagających wysokiej sprawności intelektualnej, a także osób 
w podeszłym wieku.

Ekstrakt standaryzowany do 20% bakozydów / Produkt nie zawiera substancji 
wypełniających, przeciwzbrylających i barwników / Ekonomiczne 3-miesięczne 
opakowanie / Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Składniki: standaryzowany wyciąg z liści bakopy (Bacopa monnieri) w tym 20% 
bakozydów, stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).
1 kapsułka zawiera 220 mg wyciągu.
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie po posiłku.
Opakowanie: 90 kapsułek Vcaps Plus.



Ekstrakt 

PAU 
D’ARCO

Pau d’Arco (Tabebuia avellanedae) pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego, wspomaga relaksację, pomaga w zasypianiu 
i nocnym wypoczynku. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Zwięk-
sza �zjologiczną odporność organizmu w przypadku trudnych warunków 
otoczenia.

Duża dawka – 220 mg wyciągu w kapsułce / Ekonomiczne 3-miesięczne 
opakowanie / Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Składniki: wyciąg Pau d’Arco (Tabebuia avellandedae), stabilizator – hydroksypropylo-
metyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).
1 kapsułka zawiera 220 mg wyciągu.
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie po posiłku.
Opakowanie: 90 kapsułek Vcaps Plus.



Ekstrakt standaryzowany

 

PANAX
GINSENG

460mg

Korzeń żeń-szenia wpływa korzystnie na utrzymanie wysokiego poziomu 
energii w organizmie, dodaje witalności oraz wpływa korzystnie na dobre 
samopoczucie, zarówno �zyczne, jak i psychiczne. Wspomaga procesy 
poznawcze mózgu w tym pamięć i koncentrację. Wpływa korzystnie na 
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Polecany szczególnie 
w przypadkach osłabienia organizmu, zmęczenia lub braku koncentracji.

Składniki:  wyciąg z korzenia żeń-szenia koreańskiego (Panax Ginseng) 
standaryzowany na zawartość min. 10% ginsenozydów (w tym ginsenozydy Rg1, Re, 
Rb1, Rc, Rb2, Rd), stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki 
kapsułki).
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie, rano.
Opakowanie: 60 kapsułek Vcaps Plus.
Porcja dzienna (1 kapsułka) zawiera 460 mg wyciągu z żeń-szenia koreańskiego 
w tym 46 mg ginsenozydów.



SIBERIAN
GINSENG

 

 

 

 

 

200mgEkstrakt standaryzowany

Korzeń żeń-szenia syberyjskiego (Eleuterococcus senticosus) zawiera 
charakterystyczne związki organiczne o nazwie eleuterozydów A-G, I-M, które 
odpowiadają za większość jego właściwości prozdrowotnych. Wykazuje 
działanie tonizujące zmniejszając uczucie zmęczenia i znużenia oraz 
wspomaga organizm w przystosowaniu się do trudnych warunków 
stresowych i pomaga mu łatwiej dostosować się do wszelkiego rodzaju zmian.

Składniki:  wyciąg z korzenia żeń-szenia syberyjskiego (Eleutherococcus senticosus Maxim.) 
standaryzowany do zawartości min. 2% eleuterozydów, stabilizator – hydroksypropylo- 
metyloceluloza (składnik otoczki kapsułki), substancja wypełniająca – celuloza.
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie.
Opakowanie: 90 kapsułek Vcaps Plus.
Porcja dzienna (1 kapsułka) zawiera 200 mg wyciągu z korzenia żeń-szenia syberyjskiego 
w tym 4 mg eleuterozydów.



 200mg

MACA 6000 
Ekstrakt standaryzowany

Cechy unikatowe produktu:
• wysoka koncentracja ekstraktu 30:1 co odpowiada 6000 mg korzenia 

• standaryzacja na 1% glukozynolatów
• ekonomiczne 3-miesięczne opakowanie
• odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Składniki: wyciąg z korzenia maca (Lepidium meyenii Walp) standaryzowany 
do zawartości min. 1% glukozynalotów, stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza 
(składnik otoczki kapsułki).
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie.
Opakowanie: 90 kapsułek Vcaps Plus.
Porcja dzienna (1 kapsułka) zawiera 200 mg wyciągu z korzenia maca 
w tym 2 mg glukozynolatów.

Maca (Lepidium meyenii) ma pozytywny wpływ na funkcje seksualne zarówno 
u kobiet, jak i mężczyzn. Pomaga w zachowaniu naturalnej energii i witalności. 
Przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy oraz wspiera 
wydajność �zyczną i psychiczną. Dodatkowo przyczynia się do utrzymania 
normalnej wytrzymałości kości u kobiet w okresie menopauzy.

w 1 kapsułce



 220mg

MACA PLUS 

 

 

 

 

 

Ekstrakty 
standaryzowane

Zestaw 5 wyjątkowych adaptogenów: maca, 
ashwagandha, różeniec górski, cytryniec chiński 
i shatavari.

Cechy unikatowe produktu:
• unikatowy zestaw pięciu adaptogenów
• standaryzowane ekstrakty o wysokiej koncentracji
• ekonomiczne 3-miesięczne opakowanie
• odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Składniki: wyciąg z korzenia maca (Lepidium meyenii Walp) standaryzowany do 
zawartości min. 1% glukozynolatów, wyciąg z korzenia ashwagandhy (Withania 
somnifera) standaryzowany do min. 7% witanolidów, wyciąg z korzenia różeńca 
górskiego (Rhodiola rosea L. L.) standaryzowany do min. 3% rozawin, wyciąg z owoców 
cytryńca chińskiego (Schisandra chinensis Baill.) standaryzowany do min. 9% 
schisandryn, wyciąg z korzeni shatavari (Asparagus racemosus) standaryzowany do min. 
20% saponin, stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie.
Opakowanie: 90 kapsułek Vcaps Plus.
Porcja dzienna (1 kapsułka) zawiera 50 mg wyciągu z maca, 50 mg wyciągu z korzenia 
ashwagandhy, 40 mg wyciągu z korzenia różeńca górskiego, 40 mg wyciągu z owoców 
cytryńca chińskiego, 40 mg wyciągu z korzenia shatavari.



Ekstrakt standaryzowany

BULGARIAN 
TRIBULUS 
ORIGINAL

HAWAJSKI SOK 
Z OWOCÓW 
NONI

• Dla dobrej kondycji �zycznej mężczyzn.
• Wspomaga męskość.
• Zwiększa siłę organizmu.
• Podnosi libido.
• Wspomaga popęd seksualny.

Składniki: wyciąg z ziela buzdyganka ziemnego (Tribulus terrestris L.) standaryzowany 
do zawartości 60% saponin steroidowych, substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek 
krzemu, stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).
Maksymalna porcja dzienna (6 kapsułek) zawiera 900 mg wyciągu.
Sposób użycia: 1-2 kapsułki 3 razy dziennie po posiłku.
Opakowanie: 120 kapsułek Vcaps Plus.



Ekstrakt standaryzowany

PROSTAHIT

Preparat Prostahit zawiera Prostaphil-2®, który powstał w Niemczech 
w oparciu o wieloletnie badania naukowe nad wyciągami z pyłków traw. 
Prostaphil-2® jest mieszanką specjalnie wyselekcjonowanych pyłków traw 
i zbóż. W jego skład wchodzą ekstrakty pyłków traw żyta (Secale  cereale), 
tymotki łąkowej (Phleum pratense) i kukurydzy (Zea mays) rozpuszczalne 
w wodzie i w tłuszczach.

100% standaryzowany ekstrakt Prostaphil-2® / Bez substancji dodatkowych / 
Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Składniki:  Prostaphil-2® – hydro�lne i lipo�lne ekstrakty z pyłków traw żyta (Secale 
cereale) 92%, tymotki łąkowej (Phleum pratense) 5% i kukurydzy (Zea mays) 3%; 
stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki), substancje 
przeciwzbrylające – fosforan wapnia, glukonian wapnia.
Zalecana porcja dzienna (3 kapsułki) zawiera 660 mg ekstraktu.
Sposób użycia:  1 kapsułka 3 razy dziennie po posiłku.
Opakowanie: 90 kapsułek Vcaps Plus.



Ekstrakt standaryzowany  

LIŚĆ OLIWNY
435mg

Liść oliwki europejskiej (Olea europea) wspomaga funkcjonowanie układu 
odpornościowego, co ma szczególne znaczenie w okresach szczególnie 
niekorzystnych, takich jak jesień i zima. Wykazuje właściwości 
antyoksydacyjne, chroniąc komórki organizmu przed działaniem wolnych 
rodników. Dodatkowo wspomaga funkcjonowanie układu pokarmowego, 
wspiera również funkcjonowanie układu krążenia oraz pomaga utrzymać 
prawidłowe ciśnienie krwi. Tradycyjnie stosowany jest również do utrzymania 
prawidłowego stężenia poziomu cukru we krwi.

Składniki: wyciąg z liści oliwki europejskiej (Olea europea L.) standaryzowany 
na zawartość min. 20% oleuropeiny, stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza 
(składnik otoczki kapsułki).
Sposób użycia:  1 kapsułka 2 razy dziennie.
Opakowanie: 120 kapsułek Vcaps Plus. 
Porcja dzienna (2 kapsułki) zawiera 870 mg wyciągu z liścia oliwki europejskiej 
w tym 174 mg oleuropeiny. 



BOSWELLIA
AKBA-30

 

 

 

 

 

170mgEkstrakt standaryzowany

Boswellia serrata odgrywa korzystną rolę w układzie mięśniowo-szkieletowym, 
gdyż pomaga utrzymać zdrowe mięśnie i mocne kości. Wspiera również 
elastyczność stawów.
Wpływa korzystnie na błonę śluzową przewodu pokarmowego, pomaga 
utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi oraz wspomaga 
prawidłowe funkcjonowanie serca. Pomaga utrzymać zdrowe płuca. Boswellia 
wspomaga również funkcje umysłowe, takie jak pamięć i koncentracja.

Składniki:   wyciąg z Boswellia serrata standaryzowany na zawartość min. 30% kwasu 
3-O-acetylo-11-keto-beta-bosweliowego, stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza 
(składnik otoczki kapsułki).
Sposób użycia:  1 kapsułka 2 razy dziennie.
Opakowanie: 90 kapsułek Vcaps Plus. 
Porcja dzienna (2 kapsułki) zawiera 340 mg wyciągu z Boswellia serrata 
w tym 102 mg kwasu 3-O-acetylo-11-keto-beta-bosweliowego (AKBA).



TRIPHALA
Triphala zawiera w swoim składzie wyciąg z trzech ajurwedyjskich ziół: Emblica 
o�cinalis, Terminalia chebula i Terminalia bellirica, które wpływają korzystnie na 
funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wspomagając trawienie. Terminalia 
bellirica wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie wątroby, 
utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu oraz glukozy we krwi. 
Pomaga utrzymać przewód pokarmowy wolny od pasożytów. Terminalia 
chebula wpływa korzystnie na pasaż jelitowy dzięki czemu pomaga utrzymać 
regularność stolca. Emblica o�cinalis przyczynia się do utrzymania dobrego 
samopoczucia.

Ekstrakt standaryzowany / Produkt w czystej postaci – bez dodatków / 
Wygodne dawkowanie / Ekonomiczne opakowanie na 4 miesiące / Produkt 
odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Składniki: standaryzowany wyciąg z triphala (Emblica o�cinalis 33,3%, Terminalia 
chebula 33,3%, Terminalia bellrica 33,3%), stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza 
(składnik otoczki kapsułki).
1 kapsułka zawiera 310 mg wyciągu w tym 124 mg tanin.
Sposób użycia:  1 kapsułka wieczorem po posiłku.
Opakowanie: 120 kapsułek Vcaps Plus.

Ekstrakt standaryzowany



1,3/1,6 D

BETA 
GLUKAN

Beta glukan 1,3/1,6 D to naturalny polisacharyd występujący w ścianach 
komórkowych drożdży z gatunku Saccharomyces cerevisiae. Beta glukan naszej 
�rmy pozyskiwany jest nowoczesną metodą produkcyjną pozwalającą na 
uzyskanie wysokoskoncentrowanego czystego beta glukanu 1,3/1,6 D, 
pozbawionego innych składników mogących osłabić jego działanie (przede 
wszystkim białek i tłuszczów). Oferowany beta glukan posiada 
udokumentowane badania naukowe, które potwierdzają jego wysoką jakość 
i skuteczność.

Najbardziej aktywna forma beta glukanu – 1,3/1,6 D / Wysoki stopień czystości 
(85%) gwarantujący skuteczność działania / Skuteczność potwierdzona 
badaniami / Produkt bez substancji dodatkowych / Odpowiedni dla 
wegetarian i wegan.

Składniki:  wyciąg z drożdży piwowarskich (Saccharomyces cerevisiae) 85% beta glukan 
1,3/1,6 D, stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki). 
1 kapsułka zawiera 195 mg beta glukanu 1,3/1,6 D.
Sposób użycia:  1 kapsułka 2 razy dziennie przed posiłkiem.
Opakowanie: 90 kapsułek Vcaps Plus. 



CHAGA
 

 

 

 

 

Cechy unikatowe produktu:
• wysoka zawartość ekstraktu w 1 kapsułce
• unikatowa standaryzacja do 2% trójterpenów
• opakowanie wystarcza na 2 miesiące
• odpowiedni dla wegatarian i wegan.

300mgEkstrakt standaryzowany

Składniki:  wyciąg z owocników błyskoporka podkorowego (Inonotus obliquus) 
standaryzowany na zawartość min. 30% polisacharydów i 2% trójterpenów, stabilizator 
– hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).

Sposób użycia:  1 kapsułka dziennie.
Opakowanie: 60 kapsułek Vcaps Plus. 
Porcja dzienna (1 kapsułka) zawiera 300 mg wyciągu z błyskoporka podkorowego
w tym 90 mg polisacharydów i 6 mg trójterpenów.



Z OWOCÓW 
NONI

Ekstrakt standaryzowany  

ASTRAGALUS

Traganek błoniasty (Astragalus membranaceus) to roślina, która powszechnie 
stosowana jest w tradycji chińskiej. Wykorzystywana jest do wspomagania 
funkcjonowania układu odpornościowego oraz jako naturalny adaptogen, 
wpływając na dobre samopoczucie �zyczne i psychiczne. Wykazuje właściwości 
antyoksydacyjne, chroniąc komórki organizmu przed działaniem wolnych 
rodników. Przydatny jest również do ochrony skóry przed uszkodzeniami 
oksydacyjnymi wywołanymi promieniowaniem UV.

Składniki: wyciąg z korzenia traganka błoniastego (Astragalus membranaceus) 
standaryzowany na zawartość min. 5% astragalozydów IV, stabilizator – hydroksypro-
pylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki), substancja wypełniająca – celuloza.

Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie.
Opakowanie: 90 kapsułek Vcaps Plus.
Porcja dzienna (1 kapsułka) zawiera 180 mg wyciągu z korzenia traganka 
w tym 9 mg astragalozydów IV.

180mg



Ekstrakt standaryzowany

GORZKNIK 
KANADYJSKI 

Gorzknik kanadyjski (Hydrastis canadensis) jest jednym z najbardziej 
popularnych ziół na kontynencie północnoamerykańskim. Stosowany był od 
dawna przez plemiona Indian ze względu na swój korzystny wpływ na 
organizm. Gorzknik wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu 
odpornościowego.

Standaryzowany ekstrakt z gorzknika kanadyjskiego, pozyskiwany 
i wytwarzany w USA / Produkt nie zawiera żadnych substancji dodatkowych 
i wypełniających / Ekonomiczne 3-miesięczne opakowanie / Produkt 
odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Składniki: wyciąg z korzeni gorzknika kanadyjskiego (Hydrastis canadensis) 
standaryzowany do 5% berberyny, stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza 
(składnik otoczki kapsułki).
1 kapsułka zawiera 220 mg wyciągu.
Sposób użycia:  1 kapsułka raz dziennie po posiłku.
Opakowanie: 90 kapsułek Vcaps Plus.



Ekstrakt standaryzowany

GOTU 
KOLA
Gotu kola czyli wąkrotka azjatycka (Centella asiatica) to roślina, która wpływa 
korzystnie na funkcje poznawcze, dzięki czemu wspomaga pamięć. Pomaga 
w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego: 
żył i serca. Pomaga utrzymać w zdrowiu pracę żołądka. Dodatkowo stymuluje 
�broblasty (komórki tkanki łącznej skóry) do produkcji kolagenu.

Ekstrakt standaryzowany do 2% azjatykozydów i 8% triterpenów / Nie zawiera 
substancji wypełniających, przeciwzbrylających i barwników / Ekonomiczne 
3-miesięczne opakowanie / Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Składniki:  wyciąg z gotu koli (Centella asiatica) do 2% azjatykozydów i 8% triterpenów, 
stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).
1 kapsułka zawiera 220 mg wyciągu.
Sposób użycia:  1 kapsułka raz dziennie po posiłku.
Opakowanie: 90 kapsułek Vcaps Plus.



REISHI  

 

 

 

 

Ekstrakt standaryzowany 220mg

Wyciąg z grzybów reishi (Ganoderma lucidum) standaryzowany na zawartość 
min. 30% polisacharydów i 2% triterpenów wspomaga układ odpornościowy 
oraz wpływa korzystnie na prawidłowy poziom cholesterolu we krwi.

Składniki: wyciąg z owocni grzybów reishi (Ganoderma lucidum) standaryzowany 
na zawartość min. 30% polisacharydów i 2% triterpenów, stabilizator – 
hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).

Sposób użycia:  1 kapsułka 2 razy dziennie.
Opakowanie: 90 kapsułek Vcaps Plus.
Porcja dzienna (2 kapsułki) zawiera 440 mg wyciągu z owocni grzybów reishi 
w tym 132 mg  polisacharydów i 8,8 mg triterpenów.



Ekstrakt standaryzowany

 CORDYCEPS

Cechy unikatowe produktu:
• ekstrakt o koncentracji 10:1
• standaryzowany na zawartość min. 30% polisacharydów i 0,5% adenozyny
• w czystej postaci, bez dodatków
• produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Składniki: wyciąg z grzybni maczużnika chińskiego (Cordyceps sinensis) standary-
zowany na zawartość min. 30% polisacharydów i 0,5% adenozyny, stabilizator – 
hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).

Sposób użycia: 1 kapsułka 2 razy dziennie.
Opakowanie: 60 kapsułek Vcaps Plus.
Porcja dzienna (2 kapsułki) zawiera 900 mg wyciągu z grzybni Cordyceps sinensis 
w tym 270 mg polisacharydów i 4,5 mg adenozyny.

450mg



 

Capra Colostrum jest unikatowym colostrum pochodzącym od kóz, których 
mleko jest bardziej zbliżone do ludzkiego mleka niż mleko krowie.

Colostrum naszej �rmy pochodzi od holenderskich kóz karmionych trawą. 
Od wiosny do jesieni kozy są na wolnym wybiegu. Zakład zbierający 
colostrum podlega ścisłej kontroli i każda partia badana jest pod kątem 
obecności antybiotyków i pestycydów. Zakład przestrzega zasady zero 
tolerancji dla antybiotyków i pestycydów. Używanie hormonów w Holandii 
jest zakazane prawem.

Składniki: kozie colostrum w proszku (czysta suszona siara z pierwszego mleka 
koziego) o zawartości min. 27% immunoglobulin IG, stabilizator – hydroksypropy-
lometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).
Sposób użycia: 2 kapsułki dwa razy dziennie na pusty żołądek.
Opakowanie: 120 kapsułek Vcaps Plus. 
1 kapsułka zawiera 500 mg standaryzowanego colostrum w proszku.

Standaryzowane

CAPRA
COLOSTRUM

500mg



Standaryzowane

BOVINE
COLOSTRUM

440mg

Bovine Colostrum jest pierwszym mlekiem o niskiej zawartości tłuszczu 
i wysokiej zawartości białka i immunoglobulin.
Colostrum naszej �rmy pochodzi od holenderskich krów karmionych trawą. 
Od wiosny do jesieni krowy są na wolnym wybiegu. Zakład zbierający 
colostrum podlega ścisłej kontroli i każda partia badana jest pod kątem 
obecności antybiotyków i pestycydów. Zakład przestrzega zasady zero 
tolerancji dla antybiotyków i pestycydów. Używanie hormonów w Holandii 
jest zakazane prawem.

Składniki: colostrum w proszku (czysta suszona siara bydlęca z pierwszego mleka 
krowiego) standaryzowane do zawartości 30% immunoglobulin IG, stabilizator – 
hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).
Sposób użycia: 4 kapsułki dziennie.
Opakowanie: 120 kapsułek Vcaps Plus. 
1 kapsułka zawiera 440 mg standaryzowanego colostrum w proszku.



PQQ+CoQ10

 

 

 

 

 

120mg SUPLEMENT
DIETY

Koenzym Q10 nazywany jest także ubichinonem. Znajduje się on we wszyst-
kich komórkach w ciele człowieka i przede wszystkim bierze udział w proce-
sach związanych z wytwarzaniem energii w komórkach. Jest on szczególnie 
polecany dla osób po 40-tym roku życia w celu uzupełnienia codziennej 
diety.
PQQ to pirolochinolinochinon  – cząsteczka chinonu, która jest zdolna do 
redukcji utleniaczy w naszym organizmie. Następnie jest wprowadzana 
z powrotem do obiegu jako postać aktywna poprzez działanie glutationu. 
Pod względem struktury i działania przypomina witaminę, mimo to nie jest 
zaliczana do tej kategorii substancji. PQQ jest przede wszystkim kofaktorem 
– cząsteczką, która działa jak wzmacniacz dla enzymów, które potrzebują 
pomocy do prawidłowego funkcjonowania. Ta cząsteczka kofaktorowa 
przenosi elektrony, co jest kluczowe dla pracy naszych mitochondriów 
generujących energię.

Składniki: koenzym Q10, celuloza mikrokrystaliczna, stabilizator – hydroksypropylo-
metyloceluloza (składnik otoczki kapsułki), PQQ sól dwusodowa pirolochinolinochinon.
Sposób użycia: dorośli – 1 kapsułka dziennie.
Opakowanie: 60 kapsułek Vcaps Plus.
Porcja dzienna (1 kapsułka) zawiera 20 mg soli dwusodowej pirolochinolinochinonu 
PQQ i 100 mg koenzymu Q10.



Ekstrakt standaryzowany  

ECDYSTERONE
245mg

Wyciąg z korzenia leuzei działa energetyzująco na cały organizm. 
Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego 
i sercowo-naczyniowego. Wpływa korzystnie na procesy umysłowe oraz 
zwiększa adaptację organizmu w sytuacjach ekstremalnych i stresowych.

Składniki: wyciąg z korzenia leuzei (Leuzea carthamoides) standaryzowany 
do zawartości 95% beta-ekdysteronu, stabilizator – hydroksypropylometylocelulo-
za (składnik otoczki kapsułki), maltodekstryna, substancje przeciwzbrylające 
(sole magnezowe kwasów tłuszczowych, fosforan wapnia).
Sposób użycia: dorośli 1-2 kapsułki 2 razy dziennie.
Opakowanie: 90 kapsułek Vcaps Plus. 
1 kapsułka zawiera 245 mg ekstraktu.



SUPER SÓL  

 

 

 

 

Cechy unikatowe produktu:
• najbogatsza w minerały sól na świecie,
• zawiera naturalne sole mineralne,
• zawiera o 53% mniej sodu, a w jego miejsce posiada szereg minerałów 
dających korzyści dla zdrowia, m.in. jod, cynk, magnez, potas, selen, kobalt, 
chrom.

Opakowanie: 100 g lub 200 g.

Bogactwo minerałów 100g 200g

Super Sól® – sól spożywcza do zdrowego solenia potraw.
Jest kompozycją soli i minerałów z wielu źródeł. Jest przygotowana 
z użyciem leczniczych wód mineralnych, solanek i złóż mineralnych.

®



GOLDEN 
FLAKES
Nieaktywne płatki drożdżowe

Golden Flakes to suplement diety zawierający w swoim składzie nieaktywne 
płatki drożdżowe, będące dobrym źródłem witamin z grupy B, witaminy D 
oraz cynku. Produkt szczególnie polecany dla wegetarian jako uzupełnienie 
diety przede wszystkim w witaminę B12 oraz cynk.

Składniki: nieaktywne płatki drożdżowe (Engevita VegeFit).
Sposób użycia: 1 miarka (1,4 g) dziennie.
Opakowanie: 100 g.



Ekstrakt standaryzowany

GUDUCHI  

 

 

 

 

Ziele guduchi (Tinospora cordifolia Willd.) wpływa korzystnie na stan umysłu 
i układu nerwowego dzięki czemu pomaga naszemu organizmowi radzić 
sobie ze stresem. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpor-
nościowego. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie wątroby i układu 
moczowego. Pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu i cukru we 
krwi.

Składniki: standaryzowany wyciąg z ziela guduchi (Tinospora cordifolia Willd.), 
stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).
1 kapsułka zawiera 200 mg wyciągu.
Sposób użycia: 1 kapsułka raz dziennie.
Opakowanie: 90 kapsułek Vcaps Plus. 



CZOSNEK
FERMENTOWANY

 

 

 

 

 

Ekstrakt standaryzowany 400mg

Czosnek (Allium sativum) fermentowany, znany też jako czarny czosnek, 
wykazuje właściwości antyoksydacyjne, chroniąc komórki organizmu przed 
działaniem wolnych rodników, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie 
wątroby, wspomagając jej funkcję detoksykacyjną, wpływa korzystnie na 
naczynia krwionośne głównie włosowate, pomaga utrzymać zdrowy układ 
oddechowy, przyczynia się do zachowania równowagi mikrobiologicznej 
w jelitach oraz wspomaga działanie układu odpornościowego.

Składniki: ekstrakt czosnku fermentowanego standaryzowany do zawartości 
min. 0,1% S-allilocysteiny, stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza
(składnik otoczki kapsułki).
1 kapsułka zawiera 400 mg wyciągu.
Sposób użycia: 1 kapsułka 2 razy dziennie.
Opakowanie: 60 kapsułek Vcaps Plus. 



Concentrate

ALOE 
VERA

Lio�lizowany sok otrzymywany z miąższu liści aloesowych standaryzowany 
do zawartości min. 7,5% polisacharydów w przeliczeniu na aloeverozę. 
Stosowany regularnie wspomaga trawienie oraz pracę żołądka i jelit. 
Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu oraz pomaga 
utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi. Wpływa korzystnie na 
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. 

1,5 litra świeżego soku z aloesu zamkniętego w 60 kapsułkach / Niskotem-
peraturowy sposób wytwarzania (lio�lizacja) / Produkt bez konserwantów, 
bez kwasku cytrynowego, bez dodatku wody / Produkt odpowiedni dla 
wegetarian i wegan.

Składniki: lio�lizowany sok z miąższu liści aloesu (Aloe vera) standaryzowany do 
zawartości min. 7,5% polisacharydów w przeliczeniu na aloeverozę, substancja 
przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu, stabilizator – hydroksypropylometylocelulo-
za (składnik otoczki kapsułki).
Sposób użycia: 1-2 kapsułki dziennie, co odpowiada 25-50 ml świeżego soku.
Opakowanie: 60 kapsułek Vcaps Plus.



Ekstrakt standaryzowany

ANDRO-
GRAPHIS 

Andrographis paniculata to roślina wywodząca się z Azji, a w szczególności 
z Indii, gdzie powszechnie stosowana jest w tradycji ajurwedyjskiej. 
Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego 
i oddechowego. Wpływa korzystnie na pracę wątroby, wspomaga trawienie 
oraz �zjologiczne oczyszczanie organizmu. Pomaga utrzymać prawidłowy 
poziom glukozy we krwi. Pomaga utrzymać zdrowe i elastyczne stawy.

Ekstrakt standaryzowany do zawartości min. 10% andrografolidów / Produkt 
w czystej postaci – bez dodatków / Produkt odpowiedni dla wegetarian 
i wegan.

Składniki: wyciąg z liści andrografisu (Andrographis paniculata) standaryzowany do 
zawartości min. 10% andrografolidów, stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza 
(składnik otoczki kapsułki).
1 kapsułka zawiera 230 mg wyciągu.
Sposób użycia: 1 kapsułka 3 razy dziennie po posiłku.
Opakowanie:  90 kapsułek Vcaps Plus.



 

Ekstrakt standaryzowany

BIO 
ACEROLA

Standaryzowany wyciąg z bio owoców aceroli (Malpighia glabra L.) / Bez 
dodatku syntetycznej witaminy C – zawiera wyłącznie naturalną witaminę C 
/ Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan. 

Składniki: standaryzowany wyciąg z bio owoców wiśni aceroli (Malpighia glabra L.), 
bio maltodekstryna, stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki 
kapsułki).
1 kapsułka zawiera 500 mg wyciągu z bio owoców wiśni aceroli (Malpighia glabra L.) 
w tym 85 mg naturalnej witaminy C.
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie. 
Opakowanie: 100 kapsułek Vcaps Plus.



 

 

 
 

Ekstrakt standaryzowany

Alkaloidy  oksoindolowe

VILCACORA

Czepota puszysta (Uncaria tomentosa) powszechnie zwana kocim pazurem 
lub vilcacorą to roślina pochodząca z Ameryki Środkowej i Południowej. Od 
wieków wykorzystywana przez plemiona indiańskie ze względu na  swój 
korzystny wpływ na  organizm. Vilcacora wspomaga prawidłowe funkc-
jonowanie układu odpornościowego. Pomaga utrzymać zdrowe i elastyczne 
stawy.

Składniki: wyciąg z kory czepoty puszystej (Uncaria tomentosa DC.) standaryzowany 
na zawartość min. 3% alkaloidów oksoindolowych, stabilizator – hydroksypropylo- 
metyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).
1 kapsułka zawiera 200 mg wyciągu, w tym 6 mg alkaloidów oksoindolowych.
Sposób użycia: 1 kapsułka, raz dziennie.
Opakowanie: 60 kapsułek Vcaps Plus.



OLEJEK 
Z NIEPOKALANKA

 

 

 

 

 

100% naturalny 10ml

 

 

 

Niepokalanek (Vitex agnus-castus) znany jest od ponad 2500 lat. Naj-
wcześniejsze udokumentowane zastosowania sięgają czasów kultury 
starożytnej Grecji i Rzymu. 
Owoce niepokalanka zawierają różnorodne alkaloidy i �awonoidy jak 
również substancje, które są prekursorami hormonów steroidowych.

Zastosowanie: Tradycyjnie olejek był stosowany w aromatoterapii w celu 
równoważenia żeńskich energii ciała we wszystkich fazach księżycowych.
Opakowanie: 10 ml.



1000mlZ serca Hawajów do Polski

 

 

 

 

HAWAJSKI SOK 
Z OWOCÓW 
NONI

Najwyższej jakości 100% sok z dojrzałych owoców Noni  (Morinda citrifolia). 

Cechy unikatowe produktu:
•  całkowicie naturalny, bez konserwantów, bez dodatku innych soków, wody,  

•  pozyskany metodami tradycyjnymi
•  unikatowy kolor potwierdzający świeżość soku
•  ciemne szklane opakowanie pozwala na przechowywanie soku w optymalny 

Składniki: sok z owoców Noni – nie z koncentratu.
Sposób użycia: 30 ml raz dziennie 30 minut przed posiłkiem.
Opakowanie: 1000 ml.
Kraj pochodzenia: USA.

aromatów czy sztucznych składników

sposób, zachowując jego najwyższą jakość.



Ekstrakty standaryzowane  

RHODIOLA
& SIBERIAN

GINSENG

Korzeń różeńca górskiego (Rhodiola rosea) pomaga w prawidłowym funkc-
jonowaniu układu krążenia, w tym również w prawidłowym krążeniu krwi 
w mózgu, dzięki czemu wspomaga dotlenienie i odżywienie komórek. 
Wspomaga funkcje kognitywne mózgu, w szczególności procesy 
uczenia się i koncentracji. 
Korzeń żeń-szenia syberyjskiego (Eleuterococcus senticosus) zawiera 
charakterystyczne związki organiczne o nazwie eleuterozydów A-G, I-M, 
które odpowiadają za większość jego właściwości prozdrowotnych. 

Składniki: wyciąg z korzenia różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.) standaryzowany 
do zawartości min. 3% rozawin, wyciąg z korzenia żeń-szenia syberyjskiego 
(Eleutherococcus senticosus Maxim.) standaryzowany do zawartości min. 2% eleute-
rozydów, stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie.
Opakowanie: 90 kapsułek Vcaps Plus.
Porcja dzienna (1 kapsułka) zawiera 140 mg wyciągu z korzenia różeńca górskiego 
w tym 4,2 mg rozawin i 85 mg wyciągu z korzenia żeń-szenia syberyjskiego w tym 
1,7 mg eleuterozydów.

225mg



TANSY 
& THYME

 

 

 

 

 

250mgWrotycz i Tymianek

Wyciąg z kwiatów wrotyczu pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
pokarmowego poprzez korzystny wpływ na wydzielanie soków żołądkowych.
Wyciąg z liści tymianku wspomaga działanie układu odpornościowego oraz 
działa kojąco na drogi oddechowe. Tradycyjnie stosowany w celu wspomagania 
trawienia.

Składniki:  wyciąg z kwiatów wrotyczu (Tanacetum vulgare L.), wyciąg z liści tymianku 
(Thymus vulgaris L.), stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki 
kapsułki).
Sposób użycia: 1 kapsułka 2 razy dziennie.
Opakowanie:  90 kapsułek Vcaps Plus.
Porcja dzienna (2 kapsułki) zawiera 250 mg wyciągu z kwiatów wrotyczu i 250 mg 
wyciągu z liści tymianku.



Ekstrakt standaryzowanyEkstrakt standaryzowany

ARJUNA
Arjuna to wyciąg z kory drzewa Arjuna (Terminalia arjuna), stosowany tradycy-
jnie w ajurwedzie. Wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie wątroby 
oraz wspomaga pracę serca.

Ekstrakt standaryzowany na zawartość min. 0,5% kwasu arjunowego / Produkt 
odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Składniki:  wyciąg z kory migdałecznika arjuna (Terminalia arjuna) standaryzowany 
na zawartość min. 0,5% kwasu arjunowego, substancja wypełniająca – celuloza 
mikrokrystaliczna, stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki 
kapsułki).
Sposób użycia: 1 kapsułka 2 razy dziennie.
Opakowanie:  90 kapsułek Vcaps Plus.
Zalecana porcja dzienna (2 kapsułki) zawiera 500 mg wyciągu.



Ekstrakt standaryzowany

CZYSTEK 
KRETEŃSKI 

Czystek kreteński (Cistus creticus), inaczej szary, to szczególna odmiana 
czystka pochodząca z Krety. Zioło to stosowane było już w starożytności 
w rejonie Morza Śródziemnego. Czystek wspomaga naturalne funkcjonowa-
nie układu odpornościowego oraz chroni komórki naszego organizmu przed 
działaniem wolnych rodników.

Szlachetna odmiana czystka – czystek kreteński (Cistus creticus) zwany szarym 
/ Gwarantowana zawartość polifenoli (min. 20% jako ekwiwalent kwasu 
galusowego) / Tożsamość potwierdzona chromatogra�cznie / 100% ekstrakt 
standaryzowany bez żadnych dodatków / Produkt odpowiedni dla wegeta-
rian i wegan.

Składniki:  standaryzowany wyciąg z czystka kreteńskiego (Cistus creticus) do 20% 
polifenoli, stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).
Sposób użycia: 1 kapsułka 2 razy dziennie po posiłku.
Opakowanie:  90 kapsułek Vcaps Plus.
Zalecana porcja dzienna (2 kapsułki) zawiera 460 mg wyciągu.

SKUTECZNE SUPLEMENTY DIETY

biuro@hepatica.pl / www.hepatica.pl



Ekstrakt standaryzowany

GINGER
Ginger to suplement diety, który w swoim składzie zawiera standaryzowany 
wyciąg z kłącza imbiru. Wyciąg z kłącza imbiru wykazuje korzystne działanie 
na układ pokarmowy poprzez wspomaganie trawienia oraz pracy żołądka 
i jelit. Pomaga również w utrzymaniu zdrowych stawów oraz ich elastyczności.

Wysoce skoncentrowany ekstrakt z imbiru, standaryzowany do zawartości 
min. 5% gingeroli i szogaoli / Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Składniki:  wyciąg z kłącza imbiru (Zingiber o�cinale L.) standaryzowany do zawarto-
ści min. 5% gingeroli i szogaoli, substancja zagęszczająca – skrobia, stabilizator – 
hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki), maltodekstryna, 
substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu.
Sposób użycia: 1 kapsułka 2 razy dziennie podczas posiłku.
Opakowanie:  90 kapsułek Vcaps Plus.
Zalecana porcja dzienna (2 kapsułki) zawiera 320 mg wyciągu z kłącza imbiru, w tym 
16 mg gingeroli i szogaoli.

SKUTECZNE SUPLEMENTY DIETY

biuro@hepatica.pl / www.hepatica.pl



Ekstrakt standaryzowany

SCHISANDRA

Cytryniec chiński (Schisandra chinensis) wykazuje działanie adaptogenne na 
organizm, czyli wspomaga zdolności przystosowawcze organizmu do 
środowiska oraz zwiększa odporność organizmu na czynniki stresowe. 
Wspomaga trawienie oraz prawidłowe funkcjonowanie wątroby.
Dodatkowo wspiera naturalne funkcje oczyszczające organizm oraz chroni 
komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Bardzo wysoka standaryzacja – do 9% schisandryn / Produkt w czystej posta-
ci – bez substancji dodatkowych / Ekonomiczne 3-miesięczne opakowanie / 
Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Składniki:  wyciąg z owoców cytryńca chińskiego (Schisandra chinensis Bail) standary-
zowany na zawartość min. 9% schisandryn, stabilizator – hydroksypropylometylocelulo-
za (składnik otoczki kapsułki).
Sposób użycia: 1 kapsułka  dziennie.
Opakowanie:  90 kapsułek Vcaps Plus.
Zalecana porcja dzienna (1 kapsułka) zawiera 220 mg wyciągu z owoców cytryńca 
chińskiego, w tym 19,8 mg schisandryn. 



 

PURE VEG
DHA

Pure Veg DHA to suplement diety zawierający w swoim składzie olej 
z mikroalgi Schyzochytrium sp., który jest doskonałym źródłem kwasu doko-
zaheksaenowego. W jednej kapsułce Pure Veg DHA znajduje się ok. 60% 
oleju z alg w tym min. 200 mg kwasu dokozaheksaenowego (DHA).

Kwas DHA jest ważnym składnikiem budulcowym wszystkich błon 
komórkowych i nerwów, jego wysokie stężenie znajduje się przede wszyst-
kim w korze mózgowej i siatkówce oka.

Badania naukowe pokazują, że DHA jest szczególnie ważny dla prawidłowe-
go funkcjonowania mózgu. Wspomaga procesy poznawcze takie jak 
pamięć, koncentracja, zapamiętywanie zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Składniki: olej z mikroalg Schizochytrium sp., nośnik (skrobia kukurydziana 
mody�kowana), stabilizatory (glicerol, karagen), wysokooleinowy olej słonecznikowy, 
woda oczyszczona, substancja utrzymująca wilgoć (sorbitole), przeciwutleniacz (estry 
kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanka tokoferoli), naturalny aromat, 
lecytyna słonecznikowa, barwnik (karoteny, karmel amoniakalno-siarczynowy).
Sposób użycia: 2 kapsułki dziennie.
Opakowanie: 60 kapsułek. 1 kapsułka zawiera 200 mg kwasu DHA. 



30mlPatent Formulation

APOGEN
TINCTURE

®

Apogen® Tincture to suplement diety zawierający w swoim składzie 
oczyszczony i naturalny wyciąg ze spiruliny FEM 101 – mikroalgi z gatunku 
Spirulina platensis.

Unikatowe właściwości Apogenu® zostały poddane skrupulatnym bada-
niom naukowym, a jego produkcja jest chroniona przez patenty międzynaro-
dowe oraz USA.
Spirulina platensis to alga, która wpływa korzystnie głównie na prawidłowe 
funkcjonowanie układu odpornościowego.

Składniki:  fruktooligosacharydy (FOS), Apogen® – naturalny wyciąg ze spiruliny 
(Spirulina platensis), aromat miętowy.
Sposób użycia: 
Dzieci powyżej 3. roku życia: od 0,5 do 3 ml płynu pod język.
Dorośli: od 1 do 6 ml płynu pod język. Można rozcieńczyć wodą i wypić.
Opakowanie:  30 ml.



®

MEMOXAN
Memoxan to suplement diety zawierający w swoim składzie mieszankę 
suchych wyciągów z owoców winogron (Vitis vinifera) i owoców borówki 
niskiej (Vaccinium angustifolium). Ekstrakty standaryzowane są do zawartości 
min. 29% grupy związków �awonoidowych tj. �awonoli, antocyjanidyn, 
kwasów fenolowych, katechin, kwercetyny i rezweratrolu. Memoxan 
wspomaga wydajność umysłową. Wyciąg z winogron wykazuje także 
działanie antyoksydacyjne, pomaga chronić komórki organizmu przed 
utleniającym działaniem wolnych rodników. Tradycyjnie stosowany do 
wsparcia funkcji naczyń włosowatych skóry oraz pomaga w zachowaniu 
prawidłowych funkcji układu żylnego kończyn dolnych. Wspomaga utrzy-
manie prawidłowego ciśnienia krwi.

Składniki: Memophenol® – mieszanka suchych ekstraktów roślinnych z całych 
owoców winogron (Vitis vinifera L.) 65-75% i owoców borówki niskiej (Vaccinium 
angustifolium L.) 25%-35%, standaryzowana na zawartość związków �awonoidowych, 
w tym min. 29% grupy �awonoli, antocyjanidyn i kwasów fenolowych, i min. 16% 
monomerycznych �awonoli; stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik 
otoczki kapsułki). 1 kapsułka zawiera 300 mg wyciągu.
Sposób użycia: 1 kapsułka 2 razy dziennie.
Opakowanie:  90 kapsułek Vcaps Plus.

Ekstrakt standaryzowany



Ekstrakt standaryzowany

AFFRON

A�ron® to unikatowy ekstrakt z ręcznie zebranych znamion szafranu 
uprawowego – najdroższej przyprawy świata. Jego główne działanie 
przejawia się w korzystnym wpływie na równowagę emocjonalną. Pomaga 
się zrelaksować, a także utrzymać dobry, pozytywny nastrój. Ułatwia 
zachowanie dobrego samopoczucia przed i w trakcie okresu menstruacyjne-
go. Stymuluje również libido, poprawia wzwód i rozluźnia mięśnie.

Ekstrakt standaryzowany do zawartości min. 3,5% leptikrozalidy / Ekono-
miczne 3-miesięczne opakowanie / Produkt odpowiedni dla wegetarian 
i wegan.

Składniki: substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, stabilizator – 
hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki), standaryzowany wyciąg 
ze znamion szafranu (Crocus sativus L.).
1 kapsułka zawiera 30 mg wyciągu.
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie.
Opakowanie:  90 kapsułek Vcaps Plus.

®



Ekstrakt standaryzowany

TULSI 

Tulsi – święta bazylia, bazylia azjatycka (Ocimum sanctum) należąca do 
rodziny jasnotowatych (Lamiaceae) pochodzi z Indii, gdzie uznawana jest za 
królową ziół i od wieków wykorzystywana jest w ajurwedzie. Tulsi wpływa 
korzystnie na funkcjonowanie układu oddechowego, wspomaga 
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Zawiera naturalnie 
występujące przeciwutleniacze, które chronią komórki organizmu przed 
wolnymi rodnikami. Wspomaga pracę serca. Pomaga utrzymać witalność 
i odporność organizmu na stres.

Ekstrakt standaryzowany do zawartości min. 2% kwasu ursolowego, 1% 
kwasu oleanolowego / Produkt w czystej postaci – bez dodatków / Ekono-
miczne 3-miesięczne opakowanie / Produkt odpowiedni dla wegetarian 
i wegan.

Składniki: standaryzowany wyciąg z liści bazylii azjatyckiej (Ocimum sanctum L.), 
stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).
1 kapsułka zawiera 200 mg wyciągu.
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie.
Opakowanie:  90 kapsułek Vcaps Plus.



Ekstrakt standaryzowany

 

 

BITTER 
MELON

Gorzki melon (Momordica charantia) to roślina uprawiana głównie na 
obszarach tropikalnych i subtropikalnych Azji, stosowana od wieków 
w ajurwedzie. Jak sama nazwa wskazuje, owoc ten jest gorzki, dlatego rzadko 
jest spożywany osobno, na surowo. Przypomina kształtem ogórka, dlatego 
polska nazwa tej rośliny to przepękla ogórkowata.

Ekstrakt standaryzowany na zawartość min. 7% goryczy i 0,5% charantyny / 
Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Składniki:  substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, wyciąg z owoców 
gorzkiego melona (Momordica charantia) standaryzowany na zawartość min. 7% 
goryczy i 0,5% charantyny, stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik 
otoczki kapsułki).
1 kapsułka zawiera 75 mg wyciągu.
Sposób użycia: 1 kapsułka 3 razy dziennie.
Opakowanie:  180 kapsułek Vcaps Plus.



Ekstrakt standaryzowany  

GUGGUL
300mg

Commiphora mukul (Guggul) wpływa korzystnie na utrzymanie prawidłowe-
go poziomu glukozy we krwi. Wspomaga układ sercowo-naczyniowy oraz 
wpływa korzystnie na utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. 
Wspomaga zdrowie kości i stawów, wspiera prawidłowe funkcjonowanie 
układu oddechowego oraz wpływa korzystnie na �zjologiczne funkc-
jonowanie układu odpornościowego.

Składniki:  ekstrakt z żywicy Guggul standaryzowany do 2,5% guggulosteronów, 
stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).
Sposób użycia:  dorośli – 1 kapsułka 2 razy dziennie.
Opakowanie:  60 kapsułek Vcaps Plus.
Porcja dzienna (2 kapsułki) zawiera 600 mg ekstraktu.



PANMOL
 NATURAL VITAMINS

Kompleks biologicznie
aktywnych witamin

500mg

PANMOL® Natural Vitamins to kompleks biologicznie aktywnych, komplet-
nych pod względem �tologicznym i długo działających witamin i minerałów. 
Ta wyjątkowa różnorodność dostarcza ludzkiemu metabolizmowi niezbęd-
nych substancji, które tylko rośliny mogą nam zaoferować.

Naturalne witaminy nie obciążają organizmu
Witaminy wytwarzane syntetycznie muszą najpierw zostać aktywowane 
biologicznie i wbudowane w ciało przez tak zwane kofaktory. To jednak 
obciąża organizm pozostałościami innych mikroskładników i wymaga zużycia 
dodatkowej energii. Naturalne witaminy są już obecne w biologicznie 
aktywnej, holistycznej formie i dlatego są łatwiej przyswajalne przez 
organizm.

Składniki:  biologicznie aktywny kompleks witamin Panmol® Vitamins otrzymany 
z kiełków komosy ryżowej, owoców aceroli, grzyba Blakselea trispora, nasion słoneczni-
ka, hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).
Sposób użycia: 1 kapsułka 4 razy dziennie.
Opakowanie:  120 kapsułek Vcaps Plus.
1 kapsułka zawiera 500 mg biologicznie aktywnego kompleksu witamin Panmol®.

®



 MLEKO 
Cechy unikatowe produktu:
• w czystej postaci – nie zawiera substancji dodatkowych
• pakowanie wystarcza na 2 miesiące
• odpowiedni dla wegetarian.

Składniki: sproszkowane pasteryzowane mleko klaczy, stabilizator – 
hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).
Sposób użycia: 1 kapsułka 3 razy dziennie.
Opakowanie: 180 kapsułek Vcaps Plus.
1 kapsułka zawiera 300 mg sproszkowanego mleka klaczy.

 300mgKLACZY


