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ROZWIJAMY SIĘ DLA WAS

Jesteśmy polskim, poznańskim producentem 
suplementów diety.  Od samego początku 
działamy prosto - nie dodajemy sobie.  

WCIĄŻ OFERUJEMY 
PRODUKTY Z NAPRAWDĘ 
CZYSTYM SKŁADEM

2012
WPROWADZILIŚMY PRODUKTY
Z NAPRAWDĘ CZYSTYM SKŁADEM

Co to oznacza?

... i nadal tak będzie. Dlaczego? 
    To proste ...

DO ŻADNEGO Z naszych PRODUKTÓW
NIE DODAJEMY SZTUCZNYCH DODATKÓW 
takich jak m.in. wypełniacze, przeciwzbrylacze, barwniki, 
słodziki...  BO TO NIE ICH SZUKASZ.

zawsze czysty wolimy
skład
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Nasze kapsułki wykonane są z PULLULANU, który wykazuje 
BARDZO DUŻĄ SZCZELNOŚĆ, większą niż inne  kapsułki. (6,11) 

Czym jest pullulan? To NATURALNY, WEGETARIAŃSKI, 
HIPOALERGICZNY węglowodan otrzymywany w procesie 
fermentacji. 

Poznaj nas i nasze produkty. 
Przekonaj się, że CZYSTY SKŁAD to u nas norma.
Sprawdź, co jeszcze wolimy i zdecyduj co TY WOLISZ,
bo my ...

wysokie 
dawki

bardzo
szczelnie

dokładnie 
sprawdzić

aktywne 
i wysoko przyswajalne

formy

(folian) - aktywna forma o wyższej 
przyswajalności niż kwas foliowy.   
To również forma naturalnie występująca 
w organizmie człowieka. (12,14)

Po spożyciu witamin organizm 
przekształca je w formy przydatne 

dla organizmu. Aktywna forma 
witaminy to taka, która nie wymaga 

przekształcenia, dzięki czemu 
od razu  jest wykorzystywana 

przez organizm. 

WSZYSTKIE PRODUKTY są PRZEBADANE 
na zawartość zanieczyszczeń przez akredyto-
wane jednostki badawcze.

2000 mg WITAMINA C 
(2 500%)

500 µg WITAMINA B12 
(20 000%)

2500 µg BIOTYNA
(5 000%)

5000 mg KOLAGEN

200 µg WITAMINA K2 MK-7 
(266%)

10% WITANOLIDÓW 
W ASHWAGANDZIE

% - referencyjna dawka spożycia

metylo- 
-kobalamina

kwas
ortokrzemowy

cytrynian
magnezu

metylofolian
wapnia

(magnez) o wyższej biodostępności
niż np. chelat i tlenek magnezu (7,9,10)

(witamina B12) - aktywna forma, natural-
nie występująca w organizmie człowieka. 
Popularna cyjanokobalamina (syntetycz-
na forma witaminy B12), po spożyciu, 
musi zostać przekształcona do aktywnej 
postaci. (2,13)

(krzem) o wysokiej przyswajalności (3)



6 

prostowolimy
z natury

Luteina
– z aksamitki 
wzniesionej

To, co możemy, bo to  PROSTA DROGA do naturalnych składników:

KRZEM 
- z okrzemek

Lecytyna
– ze słonecznika

Witamina D
– z porostów

Beta karoten
– z marchwi

Resweratrol
– ze skórki
winogron

działać
bezpiecznie

Znaczna 
większość naszych 

produktów jest 
odpowiednia dla 
WEGETARIAN 

i WEGAN.

Proces produkcji naszych suplementów jest zgodny z procedurami HACCP.

Co to znaczy? HACCP to metoda mająca na celu ZAPEWNIENIE 
BEZPIECZEŃSTWA produktów przez przewidywanie i zapobieganie 
ewentualnym zagrożeniom w trakcie produkcji. 
Nasze produkty są umieszczone w rejestrze GŁÓWNEGO INSPEKTORATU 
SANITARNEGO oraz w BAZIE LEKÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ZDROWIA.

KAPSUŁKI PROSZKI

dać Tobiewolimy
wybór

Nieważne, którą formę suplementu wybierzesz masz 
pewność, że WYBIERASZ ZAWSZE CZYSTY SKŁAD.
Proste.

Opakowania naszych kapsułek są 
wykonane z roślinnych substancji, 
a ich etykiety − biodegradowalne. 

Wystarczy rozpuścić dawkę proszku 
w wodzie i gotowe. Możesz także 
dodać proszek do ulubionego 
napoju, koktajlu czy jogurtu.

7 
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B-COMPLEX

Porcja dzienna (2 kapsułki) zawiera
(referencyjne wartości spożycia %):
Witamina B1 (monoazotan tiaminy) - 50 mg (4 545%)
Witamina B2 (ryboflawina) - 50 mg (3 571%)
Niacyna (B3) (amid kwasu nikotynowego, 
kwas nikotynowy) - 50 mg (312%)
Cholina (B4) (wodorocytrynian choliny) - 50 mg
Kwas pantotenowy (B5) (D-pantotenian wapnia) - 50 mg (833%)
Witamina B6 (P-5-P) - 25 mg (1 785%)
Biotyna (B7) (D-biotyna) - 500 µg (1 000%)
Inozytol (B8) - 50 mg
Folian (B9) (L-metylofolian wapnia) - 500 µg (250%)
PABA (B10) (kwas paraaminobenzoesowy) - 50 mg
Witamina B12 (metylokobalamina) - 500 µg (20 000%)
Inulina - 120 mg

Ilość porcji w opakowaniu: 60.

WITAMINY Z GRUPY B WYSOKO 
PRZYSWAJALNE 
FORMY
(m.in. metylokobalamina,
metylofolian wapnia, P-5-P)

WYSOKIE DAWKI

11 
SKŁADNIKÓW

zawsze czysty składwolimy

BIOTYNA 
pomaga zachować 
zdrową skórę i włosy

Składniki: inulina (korzeń cykorii), cholina (wodorocytrynian choliny), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), niacyna (amid kwasu nikotynowego, kwas 
nikotynowy), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), inozytol, PABA (kwas paraaminobenzoesowy), witamina B6 (P-5-P 5’-fosforan pirydoksalu), pullulan (otoczka kapsułki), 
biotyna (D-biotyna), folian (L-metylofolian wapnia), witamina B12 (metylokobalamina).

NIACYNA, BIOTYNA,
WITAMINY B2, B6, B12
pomagają w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu 
nerwowego

WITAMINY 
B2, B6, B12, NIACYNA, 
KWAS PANTOTENOWY, 
FOLIAN
wpływają na zmniejszenie 
uczucia zmęczenia i znużenia

WITAMINY 
B6, B12, FOLIAN 
wspomagają 
funkcjonowanie układu 
odpornościowego

WITAMINY 
B6, B12, CHOLINA, 
FOLIAN
wspierają utrzymanie 
prawidłowego metabolizmu 
homocysteiny

WITAMINY 
B2, B6, B12 
pomagają w utrzymaniu 
prawidłowego stanu 
czerwonych krwinek

TIAMINA  
wspomaga prawidłowe 
funkcjonowanie serca

CHOLINA 
pomaga  
w funkcjonowaniu 
wątroby

2 MIESIĄCE 
CODZIENNEJ
SUPLEMENTACJI

120 kapsułek

SUPLEMENT DIETY



11 

SZCZEPY BAKTERII PODDANE BADANIOM 
KLINICZNYM PRZEZ KILKA LAT: (1,8)

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus Rhamnosus, 
Bifidobacterium animalis, Bacillus coagulans

MicroBACTI

Porcja dzienna (1 kapsułka) zawiera:
• Mieszanka MicroBACTI 8 mld CFU, w tym: 

Lactobacillus acidophilus LA02 - 2 mld CFU,
Lactobacillus casei ssp. Rhamnosus GG ATCC 53103 - 2 mld CFU, 
Bifidobacterium animalis ssp. Lactis BS01- 2 mld CFU,
Bacillus coagulans MTCC 5724 - 2 mld CFU;

• Inulina - 150 mg

Składniki: inulina (korzeń cykorii), mieszanka MicroBACTI 
(mikrokapsułkowane żywe kultury bakterii: Lactobacillus acidophilus 
LA02, Lactobacillus casei ssp. Rhamnosus GG ATCC 53103, 
Bifidobacterium animalis ssp. Lactis BS01, Bacillus coagulans MTCC 
5724), pullulan (otoczka kapsułki).

CFU (Colony Forming Unit)- jednostka tworząca kolonię bakterii 

Ilość porcji w opakowaniu: 60.

60 kapsułek 5 krotnie bardziej efektywne działanie, 
o wydłużonej przeżywalności, odporne na 

działanie płynów ustrojowych (4,5,15)

WARTO WIEDZIEĆ
Mikrokapsułkowanie polega na „zamyka-
niu” bakterii w mikrokapsułkach. Proces 
ten odbywa się w ściśle kontrolowanych 
warunkach, gwarantujących bakteriom 
ochronę przed działaniem czynników  
zewnętrznych jak np. wilgoć, utlenianie.

Porównanie stabilności 4 szczepów bakterii mikrokapsułkowanych do bakterii
niepowlekanych w temperaturze pokojowej 25ºC po upływie 24 miesięcy.

- mikrokapsułkowane
- niepowlekane

0

0,5

2 mld CFU 2 mld CFU

0,12 mld CFU 0,07 mld CFU 0,12 mld CFU

0,42 mld CFU

2 mld CFU 2 mld CFU

1,5

1

2

Lactobacillus 
acidophilus

m
ld

 C
F

U

Lactobacillus casei ssp. 
Rhamnosus

Bifidobacterium animalis 
ssp. Lactis

Bacillus coagulans

CFU (Colony Forming Unit) - jednostka tworząca kolonię bakterii

2 MIESIĄCE 
CODZIENNEJ
SUPLEMENTACJI

MIKROKAPSUŁKOWANE

SZCZEPY

SKŁAD PRODUKTU JEST WYNIKIEM 
WSPÓŁPRACY Z WARSZAWSKIM  
UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM (15).

NIE WYMAGA 
PRZECHOWYWANIA 

W LODÓWCE

10 

zawsze czysty składwolimy

SUPLEMENT DIETY
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aż10% 
WITANOLIDÓW

WITANOLIDY 
to główny, aktywny składnik ashwagandhy.
Przy wyborze suplementu 
ZWRÓĆ UWAGĘ NA ICH 
ZAWARTOŚĆ W PRODUKCIE.

ASHWAGANDHA

Porcja dzienna (1 kapsułka) zawiera:
Ekstrakt z korzenia ashwagandhy - 290 mg, w tym: 10% witanolidy - 29 mg.
Składniki: ekstrakt z korzenia ashwagandhy (Withania somnifera L. 
zawiera 10% witanolidów), pullulan (otoczka kapsułki).

Ilość porcji w opakowaniu: 60.

60 kapsułek

2 MIESIĄCE 
CODZIENNEJ
SUPLEMENTACJI

WITAMINA C 
OTRZYMANA W PROCESIE 

FERMENTACJI

PRODUKT PRZEBADANY 
przez Narodowy Instytut Leków 
i Warszawski Uniwersytet Medyczny (16)

3 MIESIĄCE 
CODZIENNEJ
SUPLEMENTACJI

Porcja dzienna 1 g zawiera (referencyjna wartość spożycia %):
Witamina C- 1 000 mg (1 250%).
Składniki: witamina C (kwas L-askorbinowy).

Zawartość opakowania netto: 90 g.

F-VIT C 1000®

90 porcji

zawsze  czystywolimy PURE
POWDER

skład

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY
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19. Zorica M. Tomičić, Radmilo R. Čolović, Ivana S. Čabarkapa, Đuro M. Vukmirović, Olivera M. Đuragić, Ružica M. Tomičić, 2016, Beneficial properties of probiotic yeast Saccharomyces boulardii, Food and Feed Research, 43 (2), 103-110.

Na koniec, wolimy
nie oceniać
siebie

Zrobili to inni:
Poznaj 
wszystkie nasze produkty, 
zawsze z czystym składem.

WARTO WIEDZIEĆ 
Działanie poszczególnych składników określa wykaz oświadczeń zdrowotnych zatwierdzony przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). 
Wykaz ten nie obejmuje wszystkich substancji, dlatego też, ze względów prawnych, nie podajemy tutaj ich działania.  



SUPLEMENT DIETY

Nazwa produktu Skład
Ilość  

kapsułek/
porcji

Czas suple-
mentacji/
miesiące 

Produkt 
wegański Warto zapamiętać Działanie

WITAMINY 

F-VIT C 1000 Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 1 000 mg (1 250%) 90/400 3/ok.13
Witamina C otrzymywana w procesie fermentacji. Produkt został 
przebadany przez Narodowy Instytut Leków i Warszawski Uniwersytet 
Medyczny. Witamina C: – wspiera układ odpornościowy i nerwowy, – przyczynia się do zmniejszenia uczucia 

zmęczenia i znużenia, – zwiększa przyswajanie żelaza, – pomaga w produkcji kolagenu (w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania kości, chrząstki, skóry i zębów). F-VIT C 2000 +

Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 2 000 mg (2 250%) 
Ekstrakt z owoców cytrusowych – 100 mg, 
w tym: kompleks bioflawonoidów cytrusowych – 60 mg

60 2 Witamina C otrzymywana w procesie fermentacji. Produkt zawiera również 
naturalne bioflawonoidy cytrusowe. 

F-VIT C MAX
Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 1 000 mg (1 250%) 
Witamina D (D3 cholekalcyferol) – 1 000 IU / 25 µg (500%) 
Cynk (cytrynian cynku) – 10 mg (100%)

60 2 – Witamina C otrzymywana w procesie fermentacji. 
Witamina C: – wspiera układ odpornościowy i nerwowy, – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia 
i znużenia, – zwiększa przyswajanie żelaza, – pomaga w produkcji kolagenu (w celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania kości, chrząstki, skóry i zębów). Witamina D i cynk wspierają układ odpornościowy. 

F-VIT C NEUTRAL 
Askorbinian magnezu – 1 070 mg, 
w tym: witamina C – 1 000 mg (1 250%); 
Magnez – 70 mg (18,6%)

90 3 Witamina C o neutralnym dla żołądka pH 7. Produkt jest odpowiedni 
dla osób na diecie niskosodowej. 

Witamina C: – wspiera układ odpornościowy i nerwowy, – przyczynia się do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia, – zwiększa przyswajanie żelaza, – pomaga w produkcji kolagenu (w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania kości, chrząstki, skóry i zębów). 

F-BIOTIN Biotyna (D-biotyna) – 2 500 μg (5 000%) 
Inulina – 800 mg 60 2 Wysoka dawka biotyny – 2 500 µg. Biotyna: – wspiera układ nerwowy, – pomaga zachować zdrowe włosy i skórę. 

F-VIT D3 2000 Witamina D (D3 cholekalcyferol) – 2 000 IU / 50 µg (1 000%) 
Inulina – 800 mg 60 2 –

Witamina D3 naturalnego pochodzenia z lanoliny (wosku owczego). Witamina D: – pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia, – pomaga w utrzymaniu 
zdrowych kości, – wspiera układ odpornościowy.F-VIT D3 4000 Witamina D (D3 cholekalcyferol) – 4 000 IU / 100 µg (2 000%) 

Inulina – 800 mg 60 2 –

F-FOLIC ACID 400 Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) – 400 µg (200%) 
Inulina – 800 mg 60 2

Foliany: – przyczyniają się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży, – pomagają w prawidłowej 
syntezie aminokwasów, produkcji krwi oraz funkcjonowaniu układu odpornościowego, – przyczyniają się do 
zmniejszenia uczucia znużenia i zmęczenia.

F-VIT B1 Witamina B1 (monoazotan tiaminy) – 50 mg (4 545%) 
Inulina – 750 mg 60 2 Wysoka dawka witaminy  B1 – 50 mg. Tiamina pomaga w funkcjonowaniu układu nerwowego i serca. 

F-VIT B2 Witamina B2 (ryboflawina) – 50 mg (3 571%) 
Inulina – 750 mg 60 2 Witamina B2 pozyskiwana w procesie fermentacji z glukozy. Wysoka dawka 

witaminy B2 – 50 mg. Kolor produktu (intensywny żółty) zmienia barwę moczu. 

Witamina B2 (ryboflawina): – pomaga w funkcjonowaniu układu nerwowego i utrzymaniu prawidłowego 
stanu czerwonych krwinek, – pomaga zachować zdrową skórę i prawidłowe widzenie, – zmniejsza uczucie 
zmęczenia i znużenia. 

F-VIT B3 Niacyna (kwas nikotynowy) – 50 mg (312%)
Inulina – 750 mg 60 2

Niacyna w formie kwasu nikotynowego. Kwas nikotynowy w dużych 
dawkach może powodować zaczerwienienie twarzy (efekt flush), które 
ustąpi po ok. godzinie i nie jest niebezpieczne. Efekt ten jest związany 
z rozszerzeniem naczyń krwionośnych. 

Niacyna: – wspiera układ nerwowy, – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, – pomaga 
zachować zdrową skórę. 

F-VIT B5 Witamina B5 (D-pantotenian wapnia) – 200 mg (3 333%) 
Inulina – 500 mg 60 2 Wysoka dawka kwasu pantotenowego – 200 mg. Kwas pantotenowy: – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, – wspiera utrzymanie 

sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie. 

F-VIT B6 Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) – 25 mg (1 785%) 
Inulina – 775 mg 60 2 Wysoka dawka witaminy B6 – 25 mg. 

Witamina B6: – wspiera układ nerwowy, odpornościowy oraz produkcję czerwonych krwinek, – pomaga 
w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny oraz białka, – przyczynia się do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i znużenia. 

PURE POWDER



SUPLEMENT DIETY

Nazwa produktu Skład
Ilość  

kapsułek/
porcji

Czas suple-
mentacji/
miesiące 

Produkt 
wegański Warto zapamiętać Działanie

F-VIT B12 Witamina B12 (metylokobalamina) – 500 μg (20 000%) 
Inulina – 800 mg 60 2 Metylokobalamina pozyskiwana w procesie fermentacji. Aktywna i wysoka 

dawka witaminy B12 – 500 μg. 
Witamina B12: – wspiera układ nerwowy i odpornościowy, – wspomaga produkcję czerwonych krwinek 
i metabolizm homocysteiny, – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

F-VIT B CARDIO
Witamina B12 (metylokobalamina) – 1 000 μg (40 000%) 
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) – 25 mg (1 785%) 
Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) – 1 000 μg (500%) 
Inulina – 773 mg

60 2 Metylokobalamina pozyskiwana w procesie fermentacji. Wysokie dawki 
witamin B12 (1 000 μg), B6 (25 mg) i kwasu foliowego (1 000 μg). 

Witamina B6, B12 i foliany pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny. Witamina B6 
i B12 wspierają również produkcję czerwonych krwinek. 

F-VIT K2 MK-7 Witamina K (K2 MK-7 menachinon) – 100 µg (133%) 
Inulina – 1 600 mg 30 1

Witamina K2 MK-7 pozyskiwana z olejów roślinnych (geraniol, farnesol) bez 
użycia soi. Witamina K2 MK-7 w wysoko przyswajalnej formie (menachinon 
MK-7 100% trans).

Witamina K: – przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi, – pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. 

F-VIT K2 D3 MAX
Witamina K (K2 MK-7 menachinon) – 200 µg (266%) 
Witamina D (D3 cholekalcyferol) – 4 000 IU / 100 µg (2 000%) 
Inulina – 1 600 mg

30 1 –
Witamina K: – przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi, – pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. 
Witamina D: – pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia, – pomaga w utrzymaniu 
zdrowych kości, – wspiera układ odpornościowy.

F-VIT MULTI

Witamin A (octan retinylu) – 800 µg (100%) 
Witamina B1 (chlorowodorek tiaminy) – 1,1 mg (100%) 
Witamina B2 (ryboflawina) – 1,4 mg (100%) 
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) – 1,4 mg (100%) 
Witamina B12 (metylokobalamina) – 2,5 µg (100%) 
Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 80 mg (100%) 
Witamina D (D3 cholekalcyferol) – 5 µg (100%) 
Witamina E (D-alfa tokoferol) – 12 mg (100%) 
Biotyna (D-biotyna) – 50 µg (100%) 
Chrom (chlorek chromu) – 40 µg (100%) 
Cynk (cytrynian cynku) – 10 mg (100%) 
Jod (jodek potasu) – 150 µg (100%) 
Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) – 200 µg (100%) 
Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) – 6 mg (100%) 
Magnez (cytrynian magnezu) – 188 mg (50%) 
Mangan (glukonian manganu) – 2 mg (100%) 
Miedź (glukonian miedzi) – 1 mg (100%) 
Niacyna (amid kwasu nikotynowego) – 16 mg (100%) 
Selen (selenian sodu) – 55 µg (100%) 
Żelazo (cytrynian żelaza) – 14 mg (100%)

30 1 –

Kompleks 12 witamin i 8 składników mineralnych w wysoko przyswajalnych 
formach (m.in. metylokobalamina, cytryniany, glukoniany). Witamina C 
i B12 pozyskiwane w procesie fermentacji, witamina D – z lanoliny (wosku 
owczego), witamina E – z soi niemodyfikowanej. 

Witamina A, C, D, miedź, żelazo oraz selen wspierają funkcjonowanie układu odpornościowego. Witaminy 
z grupy B, magnez, miedź oraz jod – układ nerwowy. Witamina A, cynk i biotyna pomagają zachować zdrową 
skórę. Kwas pantotenowy, witamina C, witaminy z grupy B, magnez i żelazo przyczyniają się do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i znużenia. Witamina D i mangan wspierają utrzymanie zdrowych kości. Żelazo pomaga 
w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek. Selen i jod pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu 
tarczycy. 

SKŁADNIKI MINERALNE

F-CALCIUM D3 Wapń (cytrynian wapnia) – 273 mg (34%) 
Witamina D (D3 cholekalcyferol) – 5 µg (100%) 60 2 – Wysoko przyswajalna forma wapnia – cytrynian wapnia. Po rozpuszczeniu 

proszku tworzy się zawiesina. 

Witamina D: – pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia, – pomaga w utrzymaniu 
zdrowych kości i zębów, – wspiera układ odpornościowy. Wapń pomaga w utrzymaniu zdrowych kości 
i zębów. 

F-CHROMIUM 200 Chrom (pikolinian chromu) – 200 µg (500%) 
Inulina – 800 mg 60 2 Wysoko przyswajalna forma chromu – pikolinian chromu.  Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi. 

F-FERR C
Sproszkowany sok z korzenia buraka – 600 mg 
Żelazo (fumaran żelaza) – 14 mg (100%) 
Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 80 mg (100%)

60 2 Po rozpuszczeniu proszku tworzy się osad. Żelazo: – pomaga w produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny, – wspiera układ opornościowy,  
– przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Witamina C wspomaga wchłanianie żelaza. 
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F-MAG B6 Magnez (cytrynian magnezu) – 135 mg (36%) 
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) – 0,7 mg (50%) 60 2 Wysoko przyswajalna forma magnezu – cytrynian magnezu. Magnez i witamina B6 wspierają układ nerwowy. 

F-MAG CARDIO
Magnez (cytrynian magnezu) – 170 mg (45%) 
Potas (cytrynian potasu) – 300 mg (15%) 
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) – 1,4 mg (100%)

30 1 Wysoko przyswajalna forma magnezu i potasu – cytrynian magnezu 
i potasu. 

Magnez, witamina B6 i potas wspierają układ nerwowy. Magnez i potas przyczyniają się do utrzymania 
prawidłowego funkcjonowania mięśni.

F-MAGNESIUM Magnez (cytrynian magnezu) – 135 mg (36%) 60 2 Wysoko przyswajalna forma magnezu – cytrynian magnezu.  Magnez: – wspiera układ nerwowy i funkcjonowanie mięśni, – pomaga w utrzymaniu zdrowych kości 
i zębów. 

F-MANGANIUM Mangan (glukonian manganu) – 2 mg (100%) 
Inulina – 783 mg 60 2 Wysoko przyswajalna forma manganu – glukonian manganu. Mangan: – przyczynia się do utrzymania zdrowych kości, – pomaga w ochronie komórek przed stresem 

oksydacyjnym, – pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego. 

F-MSM Metylosulfonylometan (MSM) – 800 mg 90 3 MSM to organiczny związek siarki. Siarka jest składnikiem m.in. sulfolipidów (włosy, skóra, paznokcie, 
chrząstka).

F-MULTI MINERALS

Chrom (pikolinian chromu) – 40 µg (100%) 
Cynk (cytrynian cynku) – 10 mg (100%) 
Jod (jodek potasu) – 150 µg (100%) 
Magnez (cytrynian magnezu) – 375 mg (100%) 
Mangan (glukonian manganu) – 2 mg (100%) 
Miedź (glukonian miedzi) – 1 mg (100%) 
Molibden (molibdenian sodu) – 50 µg (100%) 
Potas (cytrynian potasu) – 300 mg (15%) 
Selen (L-selenometionina) – 55 µg (100%) 
Wapń (cytrynian wapnia) – 800 mg (100%) 
Żelazo (fumaran żelaza) – 7 mg (50%)                                                     

30 1
Kompleks 11 składników mineralnych w wysoko przyswajalnych formach 
(m.in. cytryniany, fumaran żelaza,  glukonian manganu, pikolinian chromu, 
L-selenometionina). Po rozpuszczeniu produktu tworzy się zawiesina.

Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Cynk pomaga w utrzymaniu 
zdrowych kości, włosów i skóry oraz wspiera układ odpornościowy. Jod pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu tarczycy. Magnez wspiera układ nerwowy i funkcjonowanie mięśni. Mangan przyczynia 
się do utrzymania zdrowych kości. Miedź wspiera układ nerwowy i odpornościowy. Molibden przyczynia 
się do utrzymania prawidłowego metabolizmu aminokwasów siarkowych. Potas wspiera układ nerwowy, 
funkcjonowanie mięśni oraz utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wapń pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu mięśni i krzepnięciu krwi. Dodatkowo jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości. Selen 
pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie, wspiera również prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Żelazo 
pomaga w produkcji czerwonych krwinek oraz wspiera układ odpornościowy. 

F-SELENIUM Selen (L-selenometionina) – 300 µg (545%) 
Inulina – 800 mg 60 2 Wysoko przyswajalna forma selenu – L-selenometionina. Wysoka dawka 

selenu – 300 µg. 
Selen: – pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie, – wspiera układ odpornościowy oraz prawidłowe 
funkcjonowanie tarczycy. 

F-ZINC Cynk (cytrynian cynku) – 15 mg (150%) 
Inulina – 752 mg 60 2 Wysoko przyswajalna forma cynku – cytrynian cynku. 

Cynk: – pomaga w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej oraz prawidłowego metabolizmu tłuszczów, 
– przyczynia się do utrzymania prawidłowej płodności oraz funkcji poznawczych, – pomaga w utrzymaniu 
zdrowych kości, włosów i skóry, – wspiera prawidłowe widzenie oraz układ odpornościowy. 

KOLAGEN

F-COLLAGEN FLEX Kolagen (hydrolizat) – 5 000 mg 
Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 100 mg (125%) 30 1 – Kolagen z kości wołowych. Dodatkowa zawartość witaminy C. 

Kolagen występuje w wielu tkankach organizmu m.in. szpiku kostnym, chrząstce stawowej i ścięgnach oraz 
skórze. Witamina C wspiera produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości, 
chrząstki, skóry i zębów. 

F-COLLAGEN MAX

Kolagen (hydrolizat) – 5 000 mg 
Witamina K (K2 MK-7 menachinon) – 100 µg (133%) 
Witamina D (D3 cholekalcyferol) – 2 000 IU / 50 µg (1 000%) 
Kwas hialuronowy – 100 mg 
Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 100 mg (125%)

30 1 – Kolagen z kości wołowych. Dodatkowa zawartość witaminy C, D i K oraz 
kwasu hialuronowego. 

Kolagen występuje w wielu tkankach organizmu m.in. szpiku kostnym, chrząstce stawowej i ścięgnach oraz 
skórze. Witamina C wspiera produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości, 
chrząstki, skóry i zębów. Witaminy D i K przyczyniają się do utrzymania zdrowych kości. Kwas hialuronowy 
występuje w ludzkim organizmie m.in. w skórze, naskórku, tkance łącznej, maziówce stawów i chrząstce. 

F-COLLAGEN ZINC Kolagen (hydrolizat) – 5 000 mg 
Cynk (cytrynian cynku) – 10 mg (100%) 30 1 – Kolagen z kości wołowych. Dodatkowa zawartość cynku. Kolagen występuje w wielu tkankach organizmu m.in. w skórze. Cynk pomaga zachować zdrową skórę.  
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SUPERFOOD

F-CHLORELLA Chlorella portugalska (Chlorella vulgaris) – 600 mg 90 3 Alga z Portugalii wolna od zanieczyszczeń DDT, WWA, lindan, dioksyn; 
hodowana w ściśle określonych warunkach. Chlorella to alga, w której skład wchodzi wiele składników, przede wszystkim białko. 

F-SPIRULINA Spirulina hawajska (Arthrospira platensis) – 600 mg 90 3 Alga z Hawajów wolna od zanieczyszczeń DDT, WWA, lindan, dioksyn; 
hodowana w ściśle określonych warunkach. Spirulina to alga, w której skład wchodzi wiele składników, przede wszystkim białko. 

FITOSKŁADNIKI

F-AMYGDALIN
Ekstrakt z pestek moreli (Prunus armeniaca L.) – 205 µg, 
w tym: 98% amigdalina – 200 µg; 
Sproszkowany sok z owocu moreli – 600 mg

90 3 Amigdalina naturalnego pochodzenia – z pestek moreli.

F-BETA CAROTENE
Ekstrakt z korzenia marchwi – 75 mg, 
w tym: – beta-karoten – 15 mg, – ekwiwalent retinolu / witaminy A - 8 333 IU / 2 500 µg (312,5 %); 
Inulina – 725 mg

60 2 Ekstrakt naturalnego pochodzenia – z marchwi. Beta-karoten należy do grupy związków zwanych karotenoidami. Karotenoidy to najpowszechniej 
występujące w przyrodzie barwniki, będące antyoksydantami rozpuszczalnymi w tłuszczach. 

F-CURCUMIN
Ekstrakt z kurkumy indyjskiej (Curcuma longa L.) – 500 mg, 
w tym: kurkumina – 475 mg; 
Ekstrakt z czarnego pieprzu indyjskiego (Piper nigrum) – 10 mg, 
w tym: piperyna – 9,5 mg

60 2 Wysoka zawartość kurkuminy (95%) pochodzenia indyjskiego. Dodatek 
piperyny pochodzenia indyjskiego. Kurkumina to główny związek kurkuminoidów. 

F-LECITHIN Lecytyna słonecznikowa – 1 100 mg 60 2 Lecytyna naturalnego pochodzenia – ze słonecznika. Lecytyna to naturalna mieszanka fosfolipidów – związków tłuszczowych znajdujących się w każdej komórce 
ludzkiego organizmu. Największe jej ilości występują w mózgu, wątrobie, nerkach i szpiku kostnym. 

F-RESVERATROL OPC
Ekstrakt ze skórek winogron – 205 mg, 
w tym: trans-resweratrol -200 mg;
Ekstrakt z pestek winogron - 210 mg, w tym: proantocyjanidyny (OPC) - 200 mg;
Sproszkowany sok z owocu czarnej porzeczki - 1 000 mg

30 1 Resweratrol naturalnego pochodzenia - ze skórek winogron. Resweratrol to naturalny polifenol występujący w roślinach. 
Największe jego ilości znajdują się w winogronach. 

AMINOKWASY
F-ARGININE L-arginina – 700 mg 90 3

Aminokwasy pozyskiwane są w procesie fermentacji. 
F-TRYPTOPHAN po rozpuszczeniu ma octowy zapach. 
F-THEANINE i F-TRYPTOPHAN po rozpuszczeniu mogą tworzyć osad. 

Arginina to aminokwas naturalnie występujący w ludzkim organizmie, głównie białku. 
F-GLUTAMINE L-glutamina – 700 mg 90 3 Glutamina to aminokwas, jeden z trzech najliczniej występujących aminokwasów we krwi i mózgu. 

F-LYSINE Chlorowodorek lizyny – 620 mg, 
w tym: L-lizyna – 500 mg 60 2 Lizyna to aminokwas, który wchodzi w skład większości białek organizmu. 

F-PROLINE L-prolina – 500 mg 60 2 Prolina to aminokwas, który wchodzi w skład kolagenu i stanowi 1/3 tworzących go białek
F-THEANINE L-teanina – 400 mg 60 2 Teanina to aminokwas naturalnie występujący w zielonej herbacie. 
F-TRYPTOPHAN L-tryptofan – 350 mg 60 2 Tryptofan to aminokwas, prekursor serotoniny i melatoniny. 

PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

F-CHOLINE Cholina (wodorocytrynian choliny) – 245 mg 60 2 Cholina: – przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu homocysteiny i metabolizmu tłuszczów, 
– pomaga w funkcjonowaniu wątroby i utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

F-COLOSTRUM Kolostrum (siara wołowa) – 600 mg 60 2 –

Aktywność proszku wynosi 80% w stosunku do świeżego kolostrum. 
Kolostrum pozyskiwane z mleka krów pobierane do 12 h po porodzie. 
Krowom nie podaje się hormonów. Produkt jest standaryzowany na 
zawartość 70% białka i 30% immunoglobulin.

Colostrum (siara) to specjalny rodzaj mleka, pozyskiwany z mleka krów wyłącznie przez kilka dni po 
porodzie. Zawiera m.in. immunoglobuliny.
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WITAMINY

BICAPS C 1000 Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 1 000 mg (1 250%) 60 / 60 2 Witamina C otrzymywana w procesie fermentacji.
Witamina C: – wspiera układ odpornościowy i nerwowy, – przyczynia się do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia, – zwiększa przyswajanie żelaza, – pomaga w produkcji kolagenu (w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania kości, chrząstki, skóry i zębów). 

BICAPS BIOTIN Biotyna (D-biotyna) – 2 500 µg ( 5 000%)
Inulina – 290 mg                                                                                                           60 / 60 2 Wysoka dawka biotyny – 2 500 µg. Biotyna: – wspiera układ nerwowy, – pomaga zachować zdrowe włosy i skórę. 

BICAPS B3
Niacyna (B3) – 500 mg NE (3 125 %), 
w tym: – amid kwasu nikotynowego – 490 mg 
                – kwas nikotynowy – 10 mg

60 / 60 2
Wysoka dawka niacyny – 500 mg. Połączenie amidu kwasu nikotynowego 
z kwasem nikotynowym (490 do 10) – po spożyciu nie występuje „efekt flush” 
(zaczerwienienie twarzy i ciała). 

Niacyna: – wspiera układ nerwowy, – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, – pomaga 
zachować zdrową skórę. 

BICAPS B12 Witamina B12 (metylokobalamina) – 500 µg (20 000 %) 
Inulina – 290 mg 60 / 60 2 Metylokobalamina pozyskiwana w procesie fermentacji. Aktywna i wysoka 

dawka witaminy B12 – 500 μg. 
Witamina B12: – wspiera układ nerwowy i odpornościowy, – wspomaga produkcję czerwonych krwinek 
i metabolizm homocysteiny, – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

BICAPS B COMPLEX

Witamina B1 (monoazotan tiaminy) – 50 mg (4 545%) 
Witamina B2 (ryboflawina) – 50 mg (3 571%) 
Niacyna (B3) (nikotynamid, kwas nikotynowy) – 50 mg (312%) 
Cholina (B4) (wodorocytrynian choliny) – 50 mg 
Kwas pantotenowy (B5) (D-pantotenian wapnia) – 50 mg (833%) 
Witamina B6 (P-5-P) – 25 mg (1 785%) 
Biotyna (B7) (D-biotyna) – 500 µg (1 000%) 
Inozytol (B8) – 50 mg 
Folian (B9) (L-metylofolian wapnia) – 500 µg (250%) 
PABA (B10) (kwas paraaminobenzoesowy) – 50 mg 
Witamina B12 (metylokobalamina) – 500 µg (20 000 %) 
Inulina – 120 mg

120 / 60 2

Wysoko przyswajalne formy (m.in. P-5-P, metylokobalamina, L-metylofolian 
wapnia). Wysokie dawki składników (np. biotyna – 500 µg, witamina B2 – 
50 mg, B1 – 50 mg, B6 – 25 mg). Produkt o specyficznym zapachu ze względu 
na zawartość choliny.

Witaminy B2, B6, B12 pomagają w utrzymaniu prawidłowego stanu czerwonych krwinek. Tiamina wspomaga 
funkcjonowanie serca. Biotyna pomaga zachować zdrową skórę i włosy. Cholina pomaga w funkcjonowaniu 
wątroby. Witaminy B6, B12, cholina i folian wspierają utrzymanie prawidłowego metabolizmu homocysteiny. 
Witaminy B2, B6, B12, niacyna, kwas pantotenowy i folian wpływają na zmniejszenie uczucia zmęczenia 
i znużenia. Niacyna, biotyna, witaminy B2, B6, B12 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
nerwowego. Witaminy B6, B12 oraz folian wspomagają funkcjonowanie układu odpornościowego. 

BICAPS D3 2000 Witamina D (D3 cholekalcyferol) – 50 µg (1 000%) / 2 000 IU 
Inulina – 290 mg 120 / 120 4 –

Witamina D3 naturalnego pochodzenia z lanoliny (wosku owczego).
Witamina D: – pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia, – pomaga w utrzymaniu 
zdrowych kości, – wspiera układ odpornościowy.BICAPS D3 5000 Witamina D (D3 cholekalcyferol) – 125 µg (2 500%) / 5 000 IU 

Inulina – 290 mg 120 / 240 8 –

BICAPS D3 VEGE Witamina D (D3 cholekalcyferol z porostów) – 50 µg (1 000%) / 2 000 IU 
Inulina – 280 mg 60 / 60 2 Witamina D wegańska, naturalnego pochodzenia z porostów, 

mikrokapsułkowana. 

BICAPS E+C
Witamina E (ekwiwalent D-alfa-tokoferolu) – 134 mg (1 117%)
Witamina C – 100 mg (125%)
Inulina – 145 mg

60 / 60 2 Witamina E naturalnego pochodzenia – z soi niemodyfikowanej. Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Witamina C pomaga w regeneracji 
zredukowanej formy witaminy E.

BICAPS FOLATE Folian (L-metylofolian wapnia) – 500 µg (250 %) 
Inulina – 290 mg 60 / 60 2 Wysoko przyswajalna forma folianu – L-metylofolian wapnia i wysoka 

dawka – 500 µg.

Foliany: – przyczyniają się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży, – pomagają w prawidłowej 
syntezie aminokwasów, produkcji krwi oraz funkcjonowaniu układu odpornościowego, – przyczyniają się do 
zmniejszenia uczucia znużenia i zmęczenia.
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BICAPS K2 MK-7 Witamina K (K2 MK-7 menachinon) – 200  µg (250%) 
Inulina – 250 mg 60 / 60 2

Witamina K2 MK-7 pozyskiwana z olejów roślinnych (geraniol, farnesol) bez 
użycia soi. Witamina K2 MK-7 w wysoko przyswajalnej formie (menachinon 
MK-7 100% trans), mikrokapsułkowana. 

Witamina K: – przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi, – pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. 

BICAPS K2 D3
Witamina K (K2 MK-7 menachinon) – 100  µg (133%) 
Witamina D (D3 cholekalcyferol) – 50 µg (1 000%) / 2 000 IU 
Inulina – 230 mg

60 / 60 2

Witamina K2 MK-7 pozyskiwana z olejów roślinnych (geraniol, farnesol) bez 
użycia soi. Witamina K2 MK-7 w wysoko przyswajalnej formie (menachinon 
MK-7 100% trans), mikrokapsułkowana. Witamina D naturalnego 
pochodzenia – z porostów, mikrokapsułkowana. 

Witamina K: – przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi, – pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. 
Witamina D: – pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia, – pomaga w utrzymaniu 
zdrowych kości, – wspiera układ odpornościowy.

BICAPS MULTI

Witamina A (octan retinylu) – 800 µg (100%) 
Witamina B1 (chlorowodorek tiaminy) – 2,2 mg (200%) 
Witamina B2 (ryboflawina) – 2,8 mg (200%) 
Niacyna (B3) (amid kwasu nikotynowego, kwas nikotynowy) – 32 mg (200%) 
Kwas pantotenowy (B5) (D-pantotenian wapnia) – 12 mg (200%) 
Witamina B6 (P-5-P) – 2,8 mg (200%) 
Biotyna (B7) (D-biotyna) – 100 µg (200%) 
Folian (B9) (L-metylofolian wapnia) – 200 µg (100%) 
Witamina B12 (metylokobalamina) – 5 µg (200%) 
Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 80 mg (100%) 
Witamina D (D3) (mikrokapsułkowany cholekalcyferol z porostów) – 10 µg (200%) 
Witamina E (bursztynian D-alfa tokoferylu) – 12 mg (100%) 
Witamina K (K2 MK-7) (mikrokapsułkowany menachinon) – 75 µg (100%) 
Chrom (chlorek chromu) – 40 µg (100%) 
Cynk (cytrynian cynku) – 10 mg (100%) 
Jod (jodek potasu) – 150 µg (100%) 
Magnez (cytrynian magnezu) – 150 mg (40 %) 
Mangan (glukonian manganu)- 2 mg (100 %) 
Miedź (glukonian miedzi) – 1 mg (100 %) 
Selen (L-selenometionina) – 55 µg (100 %)

60 / 30 1

Kompleks 13 witamin i 7 składników mineralnych w wysoko przyswajalnych 
formach (m.in. K2 MK-7, P-5-P, L-metylofolian wapnia, metylokobalamina, 
cytryniany, glukonian manganu). Witamina D naturalnego pochodzenia 
z porostów. Witamina K2 MK-7 mikrokapsułkowana. 

Witamina A, C, D, miedź, selen oraz kwas foliowy wspierają funkcjonowanie układu odpornościowego. 
Wtaminy z grupy B, magnez, miedź oraz jod – układ nerwowy. Witamina A, cynk i biotyna pomagają 
zachować zdrową skórę. Kwas pantotenowy, witamina C, witaminy z grupy B i magnez przyczyniają się 
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Witamina D i magnan wspierają utrzymanie zdrowych 
kości. Selen i jod pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy. Chrom przyczynia się do utrzymania 
prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Witamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi 
oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem 
oksydacyjnym. 

BICAPS P-5-P Witamina B6 (P-5-P) – 25 mg (1 785%) 
Inulina – 280 mg 60 / 60 2 Wysoko przyswajalna forma witaminy B6 – P-5-P i wysoka dawka – 25 mg. 

Witamina B6: – wspiera układ nerwowy, odpornościowy oraz produkcję czerwonych krwinek, – pomaga 
w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny oraz białka, – przyczynia się do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i znużenia. 

SKŁADNIKI MINERALNE

BICAPS MAG B6
Cytrynian magnezu – 1 500 mg, 
w tym: magnez – 187,5 mg (50 %); 
Witamina B6 (P-5-P) – 1,4 mg (100 %)

60 / 30 1 Wysoko przyswajalna forma magnezu – cytrynian magnezu. Dodatkowa 
zawartość witaminy B6.  

Magnez: – wspiera układ nerwowy i funkcjonowanie mięśni, – pomaga w utrzymaniu zdrowych kości 
i zębów. Witamina B6 wspiera układ nerwowy.

BICAPS MSM Metylosulfonylometan (MSM) – 700 mg 60 / 60 2 MSM to organiczny związek siarki. Siarka jest składnikiem m.in. sulfolipidów (włosy, skóra, paznokcie, 
chrząstka).

BICAPS POTASSIUM Cytrynian potasu – 1 000 mg, 
w tym: potas – 360 mg (18 %) 60 / 60 2 Wysoko przyswajalna forma potasu – cytrynian potasu. Potas: – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśni, – przyczynia się do 

utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. 
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BICAPS SELENIUM
Selen (L-selenometionina) – 731 µg, 
w tym: selen – 300 µg (545 %); 
Inulina – 290 mg

60 / 60 2 Wysoko przyswajalna forma selenu – L-selenometionina. Selen: – pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie, – wspiera układ odpornościowy, – wspiera prawidłowe 
funkcjonowanie tarczycy. 

BICAPS SILICA

Kwas ortokrzemowy – 60 mg, 
w tym: krzem – 18 mg; 
Okrzemki – 110 mg, 
w tym: krzem – 32 mg; 
Inulina – 80 mg

60 / 60 2 Wysoka dawka krzemu – 50 mg. Krzem w wysoko przyswajalnej formie – 
kwas ortokrzemowy. Dodatek naturalnego krzemu – z okrzemek. 

Krzem to mikroskładnik obecny we wszystkich zdrowych tkankach ludzkiego organizmu. Największe jego 
ilości występują w skórze oraz kościach.  

BICAPS ZINC

Cytrynian cynku – 80 mg, 
w tym: cynk – 25 mg (250 %); 
Cytrynian miedzi – 6,8 mg, 
w tym: miedź – 2,5 mg (250 %); 
Inulina – 260 mg

60 / 60 2 Optymalna proporcja cynku do miedzi (10:1). Wysoko przyswajalna forma 
cynku i miedzi – cytrynian cynku i miedzi. 

Cynk: – pomaga w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej oraz prawidłowego metabolizmu tłuszczów, 
– przyczynia się do utrzymania prawidłowej płodności oraz funkcji poznawczych, – pomaga w utrzymaniu 
zdrowych kości, włosów i skóry, – wspiera prawidłowe widzenie oraz układ odpornościowy. Miedź: – 
wspiera układ nerwowy i odpornościowy, – pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry i włosów. 

KOLAGEN

BICAPS COLLAGEN
Chrząstka kurczaka – 40 mg, 
w tym: kolagen – 10 mg;  
L-prolina – 540 mg  
Witamina C – 100 mg (125%)

60 / 30 1 – Przebadany niezdenaturowany kolagen typu II. Dodatkowa zawartość 
proliny i witaminy C. (18) 

Kolagen występuje w wielu tkankach organizmu m.in. szpiku kostnym, chrząstce stawowej i ścięgnach oraz 
skórze. Witamina C wspiera produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości, 
chrząstki, skóry i zębów. Prolina wchodzi w skład kolagenu i stanowi 30% tworzących go białek. 

BICAPS COLLAGEN MAX

Chrząstka kurczaka – 40 mg, 
w tym: kolagen – 10 mg; 
L-prolina – 360 mg 
Kwas hialuronowy – 100 mg 
Witamina C – 100 mg (133 %) 
Witamina K (K2 MK-7) – 100 µg (133 %) 
Witamina D (D3) – 50 µg (1 000 %) / 2 000 IU

60 / 30 1 – Przebadany niezdenaturowany kolagen typu II. Dodatkowa zawartość 
proliny, witaminy C, D i K oraz kwasu hialuronowego. (17)

Kolagen występuje w wielu tkankach organizmu m.in. szpiku kostnym, chrząstce stawowej i ścięgnach oraz 
skórze. Witamina C wspiera produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości, 
chrząstki, skóry i zębów. Witaminy D i K przyczyniają się do utrzymania zdrowych kości. Kwas hialuronowy 
występuje w ludzkim organizmie m.in. w skórze, naskórku, tkance łącznej, maziówce stawów i chrząstce. 
Prolina wchodzi w skład kolagenu i stanowi 30% tworzących go białek. 

SUPERFOOD

BICAPS CHLORELLA Chlorella portugalska (Chlorella vulgaris) – 530 mg 60 / 60 2 Alga z Portugalii wolna od zanieczyszczeń DDT, WWA, lindan, dioksyn; 
hodowana w ściśle określonych warunkach. Chlorella to alga, w której skład wchodzi wiele składników, przede wszystkim białko. 

BICAPS SPIRULINA Spirulina hawajska (Arthrospira platensis) – 530 mg 60 / 60 2 Alga z Hawajów wolna od zanieczyszczeń DDT, WWA, lindan, dioksyn; 
hodowana w ściśle określonych warunkach. Spirulina to alga, w której skład wchodzi wiele składników, przede wszystkim białko. 

FITOSKŁADNIKI

BICAPS ANDROGRAPHIS
Ekstrakt z liści i łodygi brodziuszki wiechowatej – 300 mg,
w tym: 10% andrografolidów – 30 mg;
Inulina – 90 mg

60 / 60 2 Produkt standaryzowany na zawartość andrografolidów – 30 mg. Andrografolidy to główny składnik brodziuszki wiechowatej.

BICAPS ASHWAGANDHA Ekstrakt z korzenia ashwagandhy – 290 mg 
w tym: 10% witanolidy – 29 mg 60 / 60 2 Wysoka zawartość witanolidów – 10%. Witanolidy to główne, aktywne składniki ashwagandhy (korzenia indyjskiego). 
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BICAPS BERBERIN Ekstrakt z kory berberysu indyjskiego – 500 mg, 
w tym: min. 97% berberyny HCL – min. 485 mg 60 / 30 1 Produkt standaryzowany na zawartość berberyny HCL - min. 485 mg. Berberyna to aktywny składnik występujący w berberysie indyjskim. 

BICAPS CURCUMIN
Ekstrakt z kurkumy indyjskiej – 400 mg,
w tym: 95% kurkumina – 380 mg;
Ekstrakt z czarnego pieprzu indyjskiego – 5 mg,
w tym: 95% piperyna – 4,75 mg

60 / 60 2 Produkt standaryzowany na wysoką zawartość kurkuminy – 380 mg.  
Kurkumina i piperyna pochodzenia indyjskiego. Kurkumina to najbardziej aktywny składnik kurkumy.

BICAPS DEVIL’S CLAW
Ekstrakt z hakorośli rozesłanej – 200 mg, 
w tym: 4% harpagozydów – 8 mg: 
Inulina – 40 mg 

60 / 60 2 Produkt standaryzowany na zawartość harpagozydów - 8 mg. Harpagozydy to czynne związki hakorośli rozesłanej (tzw. czarciego pazura). 

BICAPS KOREAN GINSENG
Ekstrakt z żeń-szenia koreańskiego – 200 mg, 
w tym: 12% ginsenozydów – 24 mg: 
Inulina – 100 mg 

60 / 60 2 Produkt standaryzowany na zawartość ginsenozydów - 24 mg. Ginsenozydy to aktywne związki żeń-szenia koreańskiego. 

BICAPS LUTEIN 
Ekstrakt z kwiatu aksamitki wzniesionej – 100 mg,  
w tym: 20 % luteina – 20 mg  
2 % zeaksantyna – 2 mg; 
Inulina – 180 mg 

60 / 60 2 Połączenie luteiny i zeaksantyny. Luteina naturalnego pochodzenia  
– z aksamitki wzniesionej. Luteina i zeaksantyna to związki należące do karotenoidów. 

BICAPS RED CLOVER
Ekstrakt z czerwonej koniczyny – 300 mg, 
w tym: 8% izoflawonów – 24 mg: 
Inulina – 80 mg 

60 / 60 2 Produkt standaryzowany na zawartość izoflawonów - 24 mg. Izoflawony to aktywny składnik koniczyny czerwonej. 

BICAPS SYLIMARIN 
Ekstrakt z nasion ostropestu plamistego – 100 mg, 
w tym: 80% sylimaryna – 80 mg; 
Ekstrakt z liści karczocha – 180 mg, 
w tym: 5% cynaryna – 9 mg

60 / 60 2 Połączenie sylimaryny z nasion ostropestu i cynaryny z liści karczocha. Sylimaryna to kompleks związków znajdujących się w ostropeście plamistym. Cynaryna to jeden z głównych 
aktywnych związków karczocha. 

PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

BICAPS COENZYME Q10 Koenzym Q10 (ubichinon) – 100 mg  
Inulina – 80 mg 60 / 60 2 Wysoka dawka koenzymu – 100 mg. Koenzym Q10 występuje we wszystkich tkankach i komórkach ludzkiego organizmu. Największe jego ilości 

znajdują się m.in. w sercu. 

BICAPS ENTERO Saccharomyces boulardii DBVPG 6763 – 250 mg (5 mld CFU) 
Inulina – 160 mg 60 / 60 2 Wysoka dawka Saccharomyces boulardii – 250 mg. Saccharomyces boulardii to szczep, który został poddany wielu badaniom klinicznym. (19)

BICAPS HYALURONIC ACID Kwas hialuronowy – 200 mg 60 / 60 2 Wysoka dawka kwasu hialuronowego – 200 mg.  Kwas hialuronowy występuje w organizmie człowieka. Największe jego ilości znajdują się m.in. w skórze 
i naskórku, chrząstce, maziówce stawów i ciele szklistym oka.

BICAPS MicroBACTI

Mieszanka MicroBACTI, w tym:  
Lactobacillus acidophilus LA02- 2 mld CFU, 
Lactobacillus casei rhamnosus GG ATCC 53103- 2 mld CFU, 
Bifidobacterium animalis lactis BS01- 2 mld CFU, 
Bacillus coagulans MTCC 5724- 2 mld CFU, 
Inulina- 150 mg

60 / 60 2

Mieszanka 4 szczepów bakterii 8 mld CFU – mikrokapsułkowane, 5 razy 
bardziej efektywne niż niemikrokapsułkowane, o przedłużonej żywotności. 
Skład produktu opracowany we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem 
Medycznym. (15)

Produkt zawiera szczepy bakterii, które zostały przebadane w wielu badaniach klinicznych. (1,8)

 



Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży, karmiące i dzieci bez konsultacji lekarskiej. 

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. 
Zalecamy zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań
www.formeds.com.pl

www.facebook.com/ForMeds

A TY co WOLISZ?


