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Koncentraty do mycia owoców i warzyw
Zestaw zawiera: płyn nr 1 odczyn kwaśny, płyn nr 2 zasadowy
• Silne działanie oczyszczające
• Skutecznie usuwają z owoców i warzyw zanieczyszczenia 
 w postaci złogów bakteryjnych i pozostałości środków chemicznych, 
 takich jak pestycydy, wosk, silikon
• Wydajne: na litr wody dodaj 20 ml koncentratu 
 (miarka w nakrętce), wystarcza na 25 litrów wody
• Pojemność: każdy koncentrat 500 ml

4990
  990

ZA KAŻDE 50 zł WYDANE 
NA ZAKUPY Z TEGO KATALOGU

Super okazja!
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500010 
All in One 
Regenerating Peeling 
Peeling Regenerujący 300 ml / Bez parabenów
Delikatny, kremowy peeling do pielęgnacji ciała 
o działaniu nawilżającym i zmiękczającym, łączy 
działanie peelingu i balsamu w jednym. Dzięki 
bogatej recepturze peeling wygładza skórę.  
Drobinki naturalnych zmielonych łupin orzecha 
włoskiego, pestek moreli i migdałów pobudzają 
mikrokrążenie i delikatnie złuszczają obumarły na-
skórek, głęboko oczyszczając skórę i przywracając 
jej gładkość i zdrowy wygląd. Idealny dla każdego 
typu skóry, pozostawia na ciele delikatny 
czekoladowy aromat.

500006 
Regenerating Body Balm 
Regenerujący Balsam do Ciała 250 ml / Bez parabenów
Regenerujący balsam z masłem shea, olejem z rokitnika i ekstraktem z kawy. 
Aktywne składniki intensywnie regenerują skórę, odżywiają i przywracają jej naturalną 
jędrność  jednocześnie przyczyniają się do poprawy krążenia w skórze i redukcji cellulitu. 
Balsam aktywnie pielęgnuje dając efekt uelastycznienia skóry.

Perfect Body
Zadbana i dobrze odżywiona skóra
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Peelingi

Drobinki peelingujące w postaci naturalnych, zmielonych łupin orzecha 
włoskiego, pestek moreli i migdałów zostały zanurzone w kremowej bazie.

Głęboko oczyszczają i złuszczają martwy naskórek nie podrażniając go, 
w przeciwieństwie do ostrych peelingów cukrowych, solnych 
czy kawowych, dzięki temu mogą być stosowane nawet 
do skóry wrażliwej.  

• Posiadają pH neutralne dla skóry 
• Hypoalergiczną kompozycję zapachową
• Naturalne konserwanty 
• Nie zawierają parabenów
• Przebadane dermatologicznie

Balsamy

Receptury naszych  balsamów  zostały opracowane w oparciu 
o aktywne składniki o silnym działaniu nawilżającym, odżywczym 
i regenerującym. Zawarte w nich antyoksydanty chronią komórki 
przed stresem oksydacyjnym pomagając przedłużyć ich młodość.  
Skóra staje się odżywiona, gładka i jędrna. Piękna. 

Składniki aktywne w balsamach:
• Masło shea  -   dzięki zawartości składników odżywczych 

- kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone powoduje na-
tychmiastowe nawilżenie. Ponadto natłuszcza i zapobiega 
utracie wody z organizmu, co przyczynia się do odbudowy 
zniszczonych komórek skóry. Witamina E zwana również 
„witaminą młodości”  jako silny antyoksydant chroni przed 
działaniem wolnych rodników. Prowitamina A skutecznie 
regeneruje i pobudza skórę do wytwarzania kolagenu. Wi-
tamina  F poprawia elastyczność warstwy rogowej skóry.

• Naturalny ekstrakt z mango -  dzięki zawartości 
aktywnych substancji w postaci witamin, flawonoidów, 
polifenoli,  minerałów i karotenoidów intensywnie nawilża, 
odżywia, rewitalizuje, a także zwiększa elastyczność  
i jędrność skóry.

• Olej z owoców rokitnika - niezwykle bogaty w witaminy 
A, C, E i K,  flawonoidy, karotenoidy, sole mineralne  
i kwasy tłuszczowe, wykazuje silne działanie pielęgnacyjne 
i lecznicze. Intensywnie regeneruje skórę, przyśpiesza 
gojenie ran, posiada doskonałe działanie przeciwstarzenio-
we. Zawiera wszystkie kwasy Omega  3, 6, 9 oraz rzadko 
spotykane Omega7 dzięki czemu jego działanie na skórę 
jest bezcenne. Najcenniejszym pod względem działania  
i jednocześnie najdroższym olejem rokitnikowym jest olej 
pozyskiwany z owoców a nie z nasion. 

• Olejek pomarańczowy – przyśpiesza regenerację skóry, 
potęguje działanie pozostałych składników, nadaje świeży, 
orzeźwiający zapach.

• Ekstrakt z kawy -  Naturalna kofeina poprawia krążenie 
w skórze, napina ją i ujędrnia. Bierze także udział w spa-
laniu tkanki tłuszczowej, co potwierdzają liczne badania 
naukowe,  działa wyszczuplająco. Zawarte w kawie związki 
polifenolowe opóźniają proces rozkładu witaminy C,  
co prowadzi do wygładzenia nierówności skóry.   

500009 

All in One Hydrating Peeling  
Peeling Nawilżający 300 ml / Bez parabenów
Delikatny, kremowy peeling do pielęgnacji  
ciała o wysokiej zawartości lekkich składników 
nawilżających, łączy działanie peelingu i balsamu 
w jednym. Zawarte w produkcie drobinki 
naturalnych zmielonych łupin orzecha włoskiego, 
pestek moreli i migdałów zanurzone w kremowej 
bazie dogłębnie oczyszczają i złuszczają martwy 
naskórek oraz doskonale dbają o każdą nawet 
najdelikatniejszą skórę. Dzięki składnikom rege-
nerującym, po aplikacji peelingu skóra pozostaje 
zmiękczona i odpowiednio nawilżona. Idealny dla 
każdego typu skóry,  pobudza zmysły  i pozosta-
wia na ciele orzeźwiający aromat  cytrusów.

500007

Hydrating Body Balm 
Nawilżający Balsam do Ciała 250 ml / Bez parabenów
Nawilżający balsam z masłem shea, ekstraktem z mango 
i olejkiem pomarańczowym.  Aktywne składniki intensywnie 
nawilżają i głęboko odżywiają skórę, nadając jej zmysłową 
gładkość i elastyczność. Balsam aktywnie pielęgnuje skórę 
dając efekt jedwabistej delikatności. 
Do każdego typu skóry. 
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Twoje stopy znowu będą 
miękkie, gładkie i przyjemne w dotyku, 
tak jak lubisz! 
Balsam do pięt o wysokiej zawartości silnie zmiękczających i regenerujących składników: 
mocznika 10% i ekstraktu z kwiatów rumianku. Doskonały do szorstkiej i popękanej 
skóry pięt. Idealny również do suchej skóry łokci i kolan.

• odczuwalnie zmiękcza naskórek 
• intensywnie nawilża i pobudza regenerację skóry, 
• delikatnie złuszcza 
• znacznie redukuje grubość warstwy rogowej naskórka 
• przywraca jędrność i elastyczność skóry   
• działa antybakteryjnie
• nie zawiera parabenów

Najlepsze efekty 
Przed nałożeniem 
Balsamu do stóp 

wykonaj zabieg 
z użyciem wybranego 
Peelingu All in One 

serii Perfect Body
Sprawdź szczegóły 

na stronie 7.

Mocznik
Jest jednym z głównych składników nawilżających skórę i odpowiada 
za prawidłowe nawodnienie warstwy rogowej naskórka.  
Stężenie mocznika w naskórku obniża się z wiekiem .

• Przyśpiesza proces regeneracji komórek skóry, 
 wzmacnia ją i poprawia jej kondycję  
• Łatwo wiąże wodę i chroni skórę przed wysuszeniem
• Złuszcza martwe komórki skóry, dzięki czemu 
 naskórek łatwiej zatrzymuje wodę
• Działa łagodząco, zmniejsza stany zapalny w skórze, 
 koi i przynosi ulgę 
• Przyśpiesza gojenie ran

Nasz balsam
zawiera wysokie, bo 10% stężenie mocznika, którego 
działanie wzmocnione jest naturalnym ekstraktem 
z kwiatów rumianku, dzięki czemu działanie balsamu 
jest niemal błyskawicznie odczuwalne. 

Rumianek
• Posiada właściwości  przeciwzapalne,
• Przyspiesza gojenie się ran, 
• Działa  przeciwbakteryjne,  neutralizuje toksyny,  
• Oczyszcza, zmiękcza skórę, poprawia jej koloryt

3490

 
500008

Wygładzający balsam do stóp
• W poręcznej butelce z pompką
• 125 ml 

ML003

Torebka prezentowa Blue Nature
22,5 x 18 x 10 cm 450

Czas na piękne stopy
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500001
Perfect Beauty Day&Night Face Cream 
Contra-Age / Parabens Free
Perfect Beauty Krem do twarzy na dzień/noc (50 ml), 
każdy rodzaj skóry

Krem silnie regenerujący o działaniu ujędrniającym i wygładzają-
cym dzięki zastosowaniu innowacyjnych składników aktywnych  
o udowodnionej skuteczności działania: PHYTOCELLTEC ™ 
ARGAN + Argireline® + Wit. E + olej arganowy. Skóra ujędrniona, 
wygładzona, zregenerowana, odmłodzona.

Przeznaczenie: Każdy rodzaj skóry, cera z oznakami utraty  
napięcia, cera dojrzała oraz profilaktyka przeciwstarzeniowa.  
Do codziennej pielęgnacji. 

Wskazania: codzienna pilęgnacja i regeneracja, wygładzenie zmar-
szczek, odżywienie, ujędrnienie, hamowanie procesu starzenia.

Efekty stosowania:
• Wygładzenie zmarszczek mimicznych
• Optymalne nawilżenie 
• Wzrost jędrności i napięcia 
• Widoczny efekt odmłodzenia skóry
• Codzienna pielęgnacja i regeneracja
• Odżywiona i pełna blasku skóra twarzy i szyi 

500002 
Perfect Beauty Intensive Serum
Contra-Wrinkles / Parabens Free
Perfect Beauty Intensywne Serum (15 ml), każdy rodzaj skóry

Intensywnie wygładzające serum do twarzy i szyi o silnym dzia-
łaniu antyzmarszkowym dzięki kompozycji łączącej właściwości 
Argireline® i Koenzymu Q10. Skóra gładka,  zregenerowana  
i odmłodzona.

Przeznaczenie: Każdy rodzaj cery z utratą napięcia i jędrności, 
skóra z oznakami zmęczenia, stresu; cera dojrzała oraz profilakty-
ka przeciwstarzeniowa. 

Wskazania: regeneracja, wygładzenie zmarszczek, odżywienie, 
ujędrnienie. przeciwdziałanie powstawaniu zmarszczek.

Efekty stosowania:
• Widoczne wygładzenie zmarszczek mimicznych
• Stymulacja procesów naprawczych skóry 
• Wzrost jędrności i napięcia skóry
• Codzienna pielęgnacja i regeneracja

Składniki Aktywne zawarte w kosmetykach linii Perfect Beauty:

ARGIRELINE® – najnowsze odkrycie naukowe, hexapeptyd-8 -  
neuropeptyd o udowodnionym działaniu wygładzającym zmarszczki 
mimiczne i zapobiegającym ich powstawaniu. Argireline działa na po-
ziomie synaps nerwowo – mięśniowych rozluźniając mięśnie mimiczne. 
Hamuje proces powstawania zmarszczek mimicznych, dlatego często 
nazywana jest nieinwazyjną alternatywą dla popularnego botoksu. 

PHYTOCELLTEC ™ ARGAN – arganowe komórki macierzyste -  
roślinne komórki o udowodnionej, unikalnej zdolności wnikania w głąb 
skóry właściwej pobudzając obecne w skórze komórki macierzyste. 
Wykazują działanie regenerujące, ujędrniające i zwiększające gęstość 
skóry, stymulują procesy odnowy komórek, zwalczają procesy starzenia 
skóry, dając widoczny efekt odmłodzenia.   

LIFTONIN®- XPRESS – to innowacyjne połączenie polimerów liftingują-
cych i mikroalg z Morza Czerwonego, daje natychmiastowe i widoczne 
wygładzenie skóry. Wygładza zmarszczki wokół oczu nawet o 74 %  
w ciągu godziny. Zapewnia widoczne efekty. Skuteczność potwierdzona 
badaniami. 

WYCIĄG Z BIAŁEJ PERŁY – wspomaga regenerację skóry, redukuje 
zmarszczki i nierówności skóry, nadając jej niezwykłą gładkość  
i jędrność. Przywraca odpowiedni poziom nawilżenia i wzmacnia skórę. 

NANOCZĄSTECZKI ZŁOTA – działanie regenerujące i stymulujące 
odnowę skóry poprzez pobudzenie fibroblastów do produkcji kolagenu 
i elastyny. Przeciwdziałanie procesowi starzenia skóry, wspomaganie 
redukcji zmarszczek i zapobieganie powstawaniu nowych.

KOENZYM  Q10 – eliksir młodości, silny antyoksydant, poprawia meta-
bolizm komórkowy skutecznie opóźnia proces starzenia się komórek, 
odmładza, pobudza regenerację, poprawia jędrność skóry.  

WITAMINA  E – tzw. witamina młodości – wymiatacz wolnych rodników, 
wygładza, ujędrnia, natłuszcza i nawilża skórę, przeciwdziałając w ten 
sposób procesom starzenia.

OLEJ ARGANOWY – nazywany płynnym Złotem Maroka, wykazuje sil-
ne działanie regenerujące i wygładzające. Poprawia elastyczność skóry i 
bardzo dobrze ją nawilża.    

OLEJ Z PESTEK WINOGRON – działa antyoksydacyjnie i regenerująco, 
odbudowuje barierę lipidową i hamuje proces starzenia skóry, wspoma-
ga procesy gojenia w przebiegu stanów zapalnych.

OLEJ KOKOSOWY – silne działanie odżywcze, nawilżające i przeciw-
starzeniowe.

Perfect Beauty to linia kosmetyczna o zaawansowanej technologicznie 
kompozycji składników aktywnych, w tym światowych patentów 

o udowodnionej skuteczności i silnym działaniu antyzmarszczkowym, 
regenerującym i odmładzającym. 

Cała linia Perfect Beauty bez parabenów!    

Przeznaczenie: wszystkie rodzaje skóry, terapia zarówno dla 
skóry dojrzałej jak i w ramach profilaktyki przeciwstarzeniowej. 

Regeneracja na poziomie komórkowym.
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ARGIRELINE®
Redukuje nawet głębokie 

zmarszczki mimiczne  

Wygładzona,
napięta, pełna blasku cera
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500003
Perfect Beauty High Intensive Therapy
Day Active Serum   
Biostimulating  Formula / Parabens Free
Perfect Beauty Intensywna Terapia Aktywne Serum na dzień (15 ml), 
każdy rodzaj skóry

Natychmiastowy efekt liftingu dzięki zastosowaniu dwóch silnych 
aktywnych składników:  Liftonin Xpress, Wyciągu z Perły. Skóra  
napięta,  uelastyczniona,  wygładzona i ujednolicona.  

Efekty stosowania:
• Widoczny efekt napięcia i liftingu  
• Wzrost jędrności i elastyczności skóry
• Natychmiastowy efekt wygładzenia zmarszczek
• Wzrost poziomu nawilżenia
• Poprawa odżywienia skóry

500004 
Perfect Beauty High Intensive Therapy 
Night Active Serum   
Biostimulating  Formula / Parabens Free
Perfect Beauty Intensywna Terapia Aktywne Serum na noc (15 ml), 
każdy rodzaj skóry

Silne działanie przeciwstarzeniowe i przeciwzmarszczkowe 
dzięki połączonemu działaniu dwóch silnych, aktywnych 
składników: Argireline® i Nanozłota.  Skóra  wygładzona, 
zregenerowana, nabierze blasku i jędrności.

Efekty stosowania:
• Widoczny efekt wygładzenia zmarszczek 
• Wzrost poziomu nawilżenia
• Zregenerowana, odżywiona skóra
• Ochrona skóry przed czynnikami zewnętrznymi
• Pobudzanie syntezy kolagenu i elastyny

500005 
Zestaw Perfect Beauty High Intensive Therapy 
Perfect Beauty Intensywna Terapia Aktywne Serum na dzień 
+ Perfect Beauty Intensywna Terapia Aktywne Serum na noc

1

1

2

2

Perfect Beauty High Intensive Therapy
Dwa synergicznie działające preparaty (kuracja dzienna + kuracja nocna). Ultranowoczesna 
kompozycja silnych składników aktywnych o przełomowym znaczeniu dla kosmetologii. 
Błyskawiczny efekt liftingu, wygładzenie i ujędrnienie skóry połączone z działaniem  
przeciwstarzeniowym dzięki synergicznemu współdziałaniu czterech silnych  
komponentów: Argireliny, Liftonin Xpress, Ekstraktu Perły i Nanozłota. 

Przeznaczenie: 
Każdy rodzaj cery z utratą napięcia i jędrności, skóra z oznakami zmęczenia, stresu; 
cera dojrzała oraz profilaktyka przeciwstarzeniowa. 

Wskazania: 
Regeneracja na poziomie komórkowym, odżywienie, ujędrnienie, wygładzenie skóry.

7490

7490

14980
  13990W ZESTAWIE TANIEJ

LIFTONIN®- XPRESS
Błyskawiczny efekt 

74% 
mniejsze zmarszczki

 w ciągu godziny!

NANOZOŁOTO
Pobudza fibroblasty 

do produkcji kolagenu 
i elastyny  WIDOCZNY EFEKT WYGŁADZENIA
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2699

367248

Kawa z kolagenem
Z każdą filiżanką tej wyjątkowej kawy dostarczasz 
organizmowi cenny kolagen, który nadaje skórze 
młody, jędrny i elastyczny wygląd. Sprzyja także 
utrzymaniu stawów w pełnym zdrowiu. 
Wyśmienita kompozycja ziaren Arabica 100%  
wzbogacona kolagenem (jedna filiżanka = jedna 
tabletka kolagenu) pozwoli Ci rozkoszować się 
smakiem i jednocześnie zadbać o zdrowie i urodę. 
150 g

367250

Kawa zbożowa z magnezem
Połącz przyjemność delektowania się kawowym napo-
jem z dbałością o zdrowie! Aromatyczna kawa zbożowa 
z żyta, jęczmienia i cykorii, wzbogacona magnezem, 
który przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia 
oraz zwiększa odporność na stres, to wspaniała propo-
zycja dla każdego! Kawa dostarcza także witamin 
z grupy B, potasu, fosforu i błonnika. Mogą ją pić 
nawet dzieci. 150 g 2699

Dla zdrowia
i urody

366459

Mydełko z Błotem i Solą z Morza Martwego 
Zawiera unikalną kompozycję błota i soli z Morza Martwego, bogatych w minerały, mające dobroczynny wpływ na skórę człowieka. 
W pełni naturalne, nie zawiera konserwantów, nawilżaczy ani plastyfikatorów. Subtelny aromat naturalnych olejków eterycznych 
pozostawia po kąpieli uczucie świeżości i odprężenia. 100 g 1499

2999 3999

58744

Błoto z Morza Martwego
Błoto można stosować w formie maseczek i okładów na całe ciało.  
Jest nadzwyczaj skuteczne w pielęgnacji cery tłustej i mieszanej 
oraz nieocenione w zwalczaniu trądziku i wykwitów skórnych 
wywołanych nadmiarem sebum. 500 g

366878

Sól z Morza Martwego 
Wysoko zmineralizowana: zawiera magnez, potas, wapń, 
sód, chrom, cynk, mangan, miedź i żelazo. Polecana do walki 
z uporczywym trądzikiem młodzieńczym, idealna do kąpieli 
o działaniu odprężającym, antystresowym, usuwającym 
przemęczenie.Stosuje się ją również wspomagająco w formie 
magnezowych kąpieli solankowych w stanach depresyjnych 
i schorzeniach nerwicowych. 500 g  
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367344

Kawa rozpuszczalna 120 g 
o smaku kokosowym

367342

Kawa rozpuszczalna 120 g 
o smaku amaretto

367343

Kawa rozpuszczalna 120 g
o smaku Irish Cream

24992499

2499

367525

Kawa rozpuszczalna 120 g
o smaku crème brûlée 

367527

Kawa rozpuszczalna 120 g
o smaku waniliowym

367526

Kawa rozpuszczalna 120 g
o smaku piernikowym

2499

24992499

Czy wiesz, że
Filiżanka kawy zawiera więcej antyoksydantów 
niż szklanka soku z grejpfrutów, malin lub poma-
rańczy. Naukowcy znaleźli mocne dowody na to, 
że picie kawy zmniejsza ryzyko zachorowania na 
cukrzycę, choroby układu krążenia i marskość 
wątroby. 

• dostarcza cennych antyoksydantów
• zwiększa odporność na zmęczenie
• może zmniejszać ryzyko zachorowania
• na poważne choroby
• działa pobudzająco i stymulująco
• poprawia nastrój
• przyspiesza spalanie tłuszczów
• wspomaga odchudzanie

Filiżanka aromatycznej
kawy 100% Arabica
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Aksamitna
czekolada

367528
Czekolada rozpuszczalna
• Aksamitny, aromatyczny napój 
 dla miłośników czekolady
• Wystarczy rozpuścić proszek w gorącej 
 wodzie lub mleku i delektować się 
 wyśmienitym smakiem
• Doskonała o każdej porze roku
• Rozgrzewa, wprawia w dobry nastrój
• Dodaje energii
• 120 g

2499

Kawy
mielone 

100% Arabica

367522

Kawa mielona 150 g
o smaku cynamonu 

367523

Kawa mielona 150 g
o smaku marcepana

367524

Kawa mielona 150 g
o smaku tiramisu

2499

2499

2499
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367349

Herbata 
„Rum z wiśniami"
Suszone wiśnie i wiśniowy aromat nadają  
tej kompozycji wykwintny charakter, 
rozpieszczając zmysł smaku. Hibiskus i rodzynki 
wzmacniają wrażenie, że zaraz skosztujemy 
pysznego likieru. Na bazie herbaty 
czarnej Ceylon. 50 g  

367351

Herbata 
„Roztańczona papaya”
Kompozycja herbaty czarnej Ceylon  
i herbaty zielonej z dodatkiem słodkiej papai  
i drogocennego szafranu. 50 g 

367350

Herbata zielona 
„Słoneczny ogród”
Wyśmienita odmiana japońskiej herbaty
 zielonej sencha wspaniale komponuje 
się z kwiatami róży, malwy i słonecznika.  
Aromaty mango i bergamotki dodają  
owocowej słodyczy. 50 g

367684

Silikonowa zaparzaczka
Przy zakupie dowolnej herbaty tę silikonową 
zaparzaczkę możesz kupić za jedyne:

2499

2499

2499

2890    390

Wysokogatunkowe
herbaty smakowe 2

1

3

4

1

2

3

4

DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW

1918



Ulepszona
formuła!

 
Unikalna kompozycja soku z karczocha pozytywnie wpływa na zdrowie nie tylko wątroby, 
ale całego organizmu:

• Sok z karczocha Blue Nature zawiera aż 40% ekstraktu z karczocha Cynara Scolymus.  
Jest cztery razy silniejszy i wydajniejszy od innych preparatów z karczochem,  
dostępnych na rynku. 

• Zawiera wiele związków wykorzystywanych w lecznictwie: cynarynę, flawonoidy, sterole, garbniki,  
witaminy A, C i z grupy B, potas, wapń, magnez, mangan, żelazo, cynk. 

• W swoim składzie ma także wyciąg z ananasa, który działa leczniczo przy słabym  
wydzielaniu soków trawiennych. Korzystnie wpływa na nerki, naczynia wieńcowe,  
pracę serca i wątrobę. 

• Ananasy zawierają bromelinę - naturalny enzym o silnych właściwościach przeciwzapalnych,  
który łagodzi bóle i zmniejsza opuchliznę oraz wspomaga gojenie się tkanek oraz  
poprawia efektywność trawienia pokarmów.

Jedna butelka to 90 ml. Dzienna dawka: minimum 30 ml.

Jeśli Twoja wątroba daje o sobie znać, 
a nagromadzone toksyny utrudniają 
odchudzanie i powodują kłopoty 
ze zdrowiem, z  pomocą przyjdzie 
Ci silnie skoncentrowany 
sok z karczocha!

62991
Skoncentrowany 
sok z karczocha
Karczoch należy do cennych leków 
z apteki natury. Zawiera karotenoidy, 
flawonoidy, witaminy z grupy B, 
witaminę C, potas, sód, magnez, 
wapń i fosfor. 1 butelka 90 ml

40%
EKSTRAKTU Z KARCZOCHA

Natychmiastowa ulga
• Chroni wątrobę 

• Wspomaga jej leczenie  
i regenerację

• Przyspiesza odnowę  
komórek wątroby

• Sprzyja usuwaniu 
toksyn 

• Pomaga walczyć  
z nadwagą i cellulitem

• Pomocny w profilaktyce 
cukrzycy 1990

100% NATURALNY
BEZ DODATKU CUKRU
BEZ KONSERWANTÓW
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367425

Czerwona herbata z chromem w kapsułkach
(30 kapsułek)

Doskonała dla osób chcących bezpiecznie i skutecznie schudnąć. Każda kapsułka zawiera 
ekstrakt z czerwonej herbaty i chelat chromu – idealne połączenie sprzyjające szybszemu 
spalaniu tkanki tłuszczowej. Zalecana dzienna porcja 2 kapsułki zawiera 500 mg 
ekstraktu z czerwonej herbaty i chelat chromu 37 µg (92,5% RDA). 4990

Czerwona herbata to podstawa 
diety osób, które zdecydowały się 
na odchudzanie. Z nami poznasz 
parzenie czerwonej herbaty, 
jej właściwości i działanie.

Na szczególną uwagę wśród herbat 
czerwonych zasługuje tak zwany 
„zabójca tłuszczu”. Pu-Erh, herbata, 
bez której mało kto potrafi sobie 
wyobrazić dietę odchudzającą  
w trakcie procesu produkcji nabiera 
wielu właściwości przyśpieszających 
nasz metabolizm, a co za tym idzie 
zwiększa spalanie tłuszczów.

Szybkie i bezpieczne 
odchudzanie

• pobudza trawienie
• przyspiesza  

metabolizm
• obniża poziom  

cholesterolu
• reguluje stężenie  

glukozy we krwi
• wspomaga spalanie  

tkanki tłuszczowej

• Napar z czerwonej herbaty działa pobudzająco 
na wytwarzanie soków trawiennych i stymuluje 
pracę jelit co przyśpiesza metabolizm,  
a w efekcie spalanie tłuszczów.

• Reguluje przemianę materii – reguluje 
masę ciała.

• Obniża poziom cholesterolu i ciśnienie krwi 
poprawiając przy tym krążenie.

• Czerwona herbata jest obfita w związki  
mineralne i mikroelementy wapnia,  
manganu i teiny.

• Zawiera znaczne ilości olejków eterycznych  
i białka.

• Codzienna czarka czerwonej herbaty ma  
zbawienny wpływ na działanie organów 
wewnętrznych: głównie układu pokarmowego 
i wątroby.

• Poprawia pamięć, koncentrację i nastrój.
• Przyśpiesza usuwanie toksyn z organizmu.  

Ma działanie moczopędne.
• Wzmacnia organizm.

Zabójca tłuszczu
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65304
Zielona herbata w kapsułkach
(30 kapsułek) 
Czynne składniki zielonej herbaty:
• wspomagają profilaktykę antynowotworową, 
• obniżają ryzyko zawału serca i miażdżycy tętnic,  
• zmniejszają ryzyko zakrzepów,
• obniżają poziom cholesterolu,
• oczyszczają organizm z toksyn,
• regulują procesy trawienne,
• działają antywirusowo,
• hamują proces starzenia organizmu,
• wspomagają odchudzanie,
• działają stymulująco i pobudzająco.    

Antyoksydant
Zwalcza wolne rodniki
1 kapsułka Green Tea = 5 filiżanek herbaty! 3990

Aby skorzystać z dobroczynnych 
właściwości zielonej herbaty,

możesz wypijać 5-10 filiżanek 
naparu dziennie lub zastąpić je 

1-2 kapsułkami Green Tea 
od Blue Nature

Chińczycy od stuleci stosowali zieloną 
herbatę w leczeniu bólów głowy, 
zaburzeń trawienia, ospałości, 
rozstrojów żołądka. Współcześnie 
zielona herbata jest powszechnie 
stosowana w profilaktyce zdrowotnej. 
Prowadzone od dziesięcioleci badania 
nad właściwościami zielonej herbaty 
potwierdzają jej dobroczynny wpływ 
na funkcjonowanie organizmu oraz 
na zmniejszenie ryzyka zachorowa-
nia na choroby serca oraz niektóre 
odmiany raka. 

Zielona herbata zawiera wiele 
minerałów i mikroelementów (fluor, 
żelazo, sód, wapń, potas, cynk) oraz 
witaminy A, B, B2, C, E, K. Ponadto 
stwierdzono również, że picie zielonej 
herbaty przyspiesza spalanie tkanki 
tłuszczowej oraz zapobiega otyłości. 
Od zawsze zielona herbata była 
kojarzona z koncepcją zen. Dzięki 
obecności taniny, która łagodzi 
pobudzające działanie teiny, uspokaja 
i wprowadza człowieka w przyjemny 
stan, pozwalając jednocześnie na 
zachowanie czujności umysłu.

Każda kapsułka zawiera aż

55,5% EGCG
związku polifenolowego o silnym
działaniu przeciwutleniającym:

• 100 razy silniejszy niż witamina C,
• 25 razy silniejszy niż witamina E,
• może powstrzymać rozwój raka piersi,
• zmniejsza uszkodzenia skóry, 
 o podłożu zapalnym, spowodowane
 przez promieniowanie UV,
• wpływa na redukcję wagi ciała
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14900

62989

Koktajl Blue Nature
Czekoladowy
600 g (ok. 20 porcji)

Koktajle Blue Nature 
1. Całkowicie kompletne pod względem odżywczym
2. Mogą stanowić jedyny posiłek w ciągu dnia!
3. Bezpieczne nawet dla organizmów osłabionych 

(np. hospitalizacją)
4. Lekkostrawne, bardzo dobrze tolerowane 

(bez kazeiny; 1 porcja to tylko 0,34g laktozy)

Zdrowie i energia
dla każdego

• Szejker MixFit renomowanej marki Buchsteiner. 
• Specjalna siateczka ułatwia rozpuszczanie. 
• Mocny – najlepszej jakości materiał, bez BPA. 
• 100% szczelny. 
• Duża pojemność 500 ml – możesz zrobić  

od razu 2 porcje (300 ml wody + 4 łyżki proszku). 
• Podziałka co 50 ml

Składniki Koktajlów Blue Nature:

        Chronią komórki przed stresem oksydacyjnym

        Wspomagają układ odpornościowy

        Pomagają utrzymać prawidłowy 
        metabolizm energetyczny

        Pomagają utrzymać równowagę 
        kwasowo-zasadową i elektrolitową

Sposób użycia:
jedna porcja = 2 pełne łyżki proszku, rozpuść 
w ok. 150 ml wody (temperatura pokojowa) lub mleka. 

Uwaga!
Kup dwa dowolne koktajle, 
a szejker dostaniesz 
za 1 zł

367426

Profesjonalny szejker
Blue Nature

AMINOKWASY
EGZOGENNE

BIAŁKO
SERWATKOWE

BV104

WITAMINYWĘGLOWODANY

BŁONNIKMINERAŁY
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Kontrolowana utrata wagi
Doskonałe w diecie niskokalorycznej oraz dla osób kontrolujących wagę ciała. 
Niezbędne jako składnik zbilansowanej codziennej diety
Wskazane również przy rekonwalescencji w przypadkach osłabienia organizmu

Zawierają wszystkie niezbędne składniki odżywcze, w tym:
• 100 % aminokwasów egzogennych (EAA)  

w proporcjach zalecanych w dziennym spożyciu  
przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)

• najwyższej jakości koncentrat białka serwatkowego (BV104)
• 13 witamin 
• 14 składników mineralnych
• węglowodany
• błonnik pokarmowy 
• tłuszcz

62990

Koktajl Blue Nature
Waniliowy
600 g (ok. 20 porcji) 14900

Kompletny 
i zdrowy posiłek

por.  33 g

Wart. energetyczna 127 kcal

Tłuszcz 3,0 g

w tym NKT 0,5 g

Węglowodany 16,2 g

w tym cukry 0 g

Błonnik 2,5 g

Białko 7,6 g

Sól 0,3 g

Skadniki mineralne:

Potas 303,6 mg

Chlorki 121,4 mg

Wapń 121,4 mg

Fosfor 106,3 mg

Magnez 57,1 mg

Żelazo 2,1 mg

por.  33 g

Cynk 1,5 mg 

Miedź 0,2 mg

Mangan 0,3 mg 

Selen 8,3 μg

Chrom 6,1 μg

Molibden 7,6 μg

Jod 22,8 μg 

Witaminy:

Witamina A 121,4 μg

Witamina D 0,8 μg 

Witamina E 1,8 mg 

Witamina K 11,4 μg 

Witamina C 12,2 mg 

Witamina B1 0,2 mg 

Witamina B2 0,2 mg 

por.  33 g

Niacyna 2,4 mg 

Kwas pantotenowy 0,9 mg 

Witamina B6 0,2 mg  

Biotyna 7,6 μg

Kwas foliowy 30,4 μg 

Witamina B12 0,4 μg 

Aminokwasy egzogenne:

L-Leucyna 990 mg 

L-Izoleucyna 508 mg 

L-Walina 660 mg 

L-Lizyna 762 mg  

L-Tryptofan 102 mg  

L-Met. + L-Cysteina 381 mg   

L-Phe. + L-Tyrozyna 635 mg 

L-Treonina 381 mg  

62988

Koktajl Blue Nature
Jogurtowo-Wiśniowy
600 g (ok. 20 porcji)

Koktajle Blue Nature zawierają wszystkie niezbędne 
składniki odżywcze: białko, węglowodany, tłuszcz, 
błonnik pokarmowy oraz komplet witamin 
i składników mineralnych.

14900
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3690

pH Body Balance
Odkrycie naukowe, które pomoże Ci 
naturalnie oczyścić organizm!

Preparat w postaci proszku do sporządzania roztworu w wodzie. O smaku pomarańczowym. 
Miesięczna dawka: 30 porcji. Opakowanie zawiera poręczną miarkę. Dzienna dawka 4-5 g, 
rozpuścić w 100 ml przegotowanej wody. Spożywać na czczo, 15 minut przed śniadaniem.

ODKWASZA
ORGANIZM

367256

pH Body Balance 
(miesięczna dawka)

USUWA
ZŁOGI METALI 

CIĘŻKICH 
I ALUMINIUM

Walka z nadwagą nie daje rezultatów?
Jesteś ospały, mimo że nie brakuje Ci snu?
Dokuczają Ci bóle głowy, mięśni lub stawów?
Doskwiera złe samopoczucie i ogólne osłabienie?
Cierpisz na dolegliwości jelitowe np. zgagę?
Częściej zapadasz na infekcje lub alergie?

To tylko niektóre z objawów mogące świadczyć 
o niebezpiecznej kumulacji szkodliwych metali ciężkich lub

o zaburzeniu równowagi kwasowo-zasadowej Twojego 
organizmu, która odpowiada za prawidłowy przebieg

procesów życiowych i jest niezbędna 
do zachowania zdrowia. 

= 4 gramy

SKUTEK ZAKWASZENIA ORGANIZMU: 

• demineralizacja  tkanek, 
• obniżenie zdolności regeneracji  

uszkodzonych komórek i usuwania toksyn, 
• osłabienie przyswajalności składników  

mineralnych. 

Prowadzi to do wielu dysfunkcji i poważnych 
chorób, w tym nowotworowych, a w skrajnych 
przypadkach nawet do śmierci…

„Niebezpieczne dla organizmu jest przesunięcie pH krwi do 
wartości niższych niż 6,8 oraz wyższych niż 7,8. W skrajnych 
przypadkach białka ulegają denaturacji, przestają działać 
enzymy komórkowe, ustaje wymiana gazów oddechowych” 
– więcej na temat zagrożeń wynikających z zachwiania równowagi 
kwasowo-zasadowej dowiesz się na www.bluenature.pl – przeczy-
taj artykuł eksperta, dr Aleksandry Czarnewicz-Kamińskiej.
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Szczoteczka do zębów Nano Gold
z nanocząsteczkami złota 
366002 RÓŻOWA
366001 POMARAŃCZOWA
366004 NIEBIESKA
366003 ZIELONA
• Antybakteryjne działanie
• Nanocząsteczki złota niszczą bakterie
• Specjalny kształt i rozmiar włosia - dokładniejsze 
 czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
• Optymalnie dobrana miękkość włosia 
• Higienicznie czysta szczoteczka

Nanocząsteczki złota, którymi pokryte jest włosie szczoteczki działają antybakteryjnie 
nie tylko w jamie ustnej, ale także chronią przed rozwojem bakterii i grzybów 
na szczoteczce pomiędzy szczotkowaniami. 

NAJNOWSZE BADANIA NAUKOWE DOWODZĄ

Złoto chroni Twoje zdrowie

2990

367427

Pasta stomatologiczna Silver Action 
ze srebrem koloidalnym 50 ml
Pasta do zębów o kompleksowym działaniu dzięki zastosowaniu  
silnych, aktywnych składników:  
• Nanosrebro koloidalne
• Olejek goździkowy
• Olejek drzewa herbacianego (tea tree oil)
• Ekstrakt z Granatowca właściwego 
• Acerola 
• Ashwaganda 
• Ekstrakt z Nagietka lekarskiego
• Dziurawiec zwyczajny  
• Rozmaryn lekarski
• Ekstrakt z aloesu zwyczajnego

Silver Action 
PRODUKTY NOWEJ GENERACJI DO ZĘBÓW! 

Wyjątkowa kombinacja aktywnych składników 
pozwala skutecznie dbać o Twoje zęby i dziąsła, 
przeciwdziałając osadzaniu kamienia nazębnego, 
paradontozie, próchnicy.

WSZECHSTRONNE DZIAŁANIE!
• Silne działanie grzybobójcze i przeciwbakteryjne
• Wzmacnia zęby i dziąsła
• Zapobiega próchnicy
• Niweluje stany zapalne i paradontozę
• Chroni dziąsła i nie podrażnia ich,  
• Niweluje krwawienie
• Doskonale czyści i łagodnie wybiela
• Wykazuje silne, natychmiastowe działanie
• Słodzona naturalną, roślinną substancją  

słodzącą otrzymywaną ze stewii 
• Oryginalny, silny smak goździków

2490

NATURALNE
SKŁADNIKI

BEZ FLUORU!
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Naturalne 
wybielanie
366934

Proszek do wybielania zębów
White Action 30 ml
• Usuwa przebarwienia zębów spowodowane 
 m.in. paleniem papierosów, piciem kawy i herbaty
• Obniża pH, dezynfekuje jamę ustną, odświeża oddech
• Zawiera naturalne ekstrakty roślinne 
 korzystnie działające na dziąsła
• Możesz nakładać go na zwilżoną szczoteczkę
 lub stosować na pastę do zębów 2990

367428

Superkoncentrat - płyn stomatologiczny  
do płukania ust  Silver Action ze srebrem koloidalnym 
• Wlej niewielką ilość płynu do zakrętki i uzupełnij wodą według uznania
• Zapobiega zapaleniu dziąseł i śluzówki jamy ustnej
• Chroni przed próchnicą i krwawieniem dziąseł
• Wstrzymuje rozwój płytki nazębnej
• Nie przebarwia szkliwa
• Można stosować do płukania gardła  w przypadku
 infekcji gardła i migdałków
• Zawiera naturalne olejki eteryczne

• Pojemność 500 ml

Używaj płynu, który:
• Zawiera srebro koloidalne. 
• Eliminuje bakterie powodujące problemy z dziąsłami. 
• Redukuje bakterie powodujące nieprzyjemny zapach. 
• Wzmacnia szkliwo. 
• Utrzymuje zdrowe dziąsła. 
• Odświeża oddech. 
• Hamuje odkładanie się płytki nazębnej, głównej przyczyny próchnicy. 
• Nie zawiera konserwantów oraz alkoholu. 
• Zawiera ekstrakt Stevii - naturalną substancję słodzącą.

Samo szczotkowanie nie jest wystarczające, ponieważ w jamie ustnej istnieje wiele miejsc 
trudno dostępnych dla szczoteczki do zębów. 

Tylko 20% bakterii znajduje się na zębach, 
pozostałe 80% znajduje się na policzkach, 
języku czy w przestrzeniach międzyzębowych, 
gdzie często tworzy się próchnica. 

Uzupełnieniem szczotkowania powinno być płukanie 
jamy ustnej odpowiednim płynem.

Używanie płynu do płukania jamy ustnej pomaga zapobiegać 
powstawaniu próchnicy i gromadzeniu się płytki nazębnej. 
Pozwala również na długotrwałe utrzymanie świeżego oddechu 
i uczucia czystości po szczotkowaniu zębów.

2990

krok 
1

krok 
2

krok 
3

PRZED PO

34 35



PAŃSTWA PRZEDSTAWICIEL

BN0417

Blue 
Nature

P R O D U C T S

www.bluenature.pl
www.facebook.com/Blue.Nature.oficjalny.fanpage

KWIECIEŃ - CZERWIEC 2017

GWARANCJA

SAT Y S FA KCJI


