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ODZYSKAJ RÓWNOWAGĘ ŻYCIA
Główną motywacją naszych działań są Twoje potrzeby. Żyjemy w szalenie intensywnych 
czasach – nieodłącznymi towarzyszami każdego dnia są stres, zmęczenie i zanieczyszczenia 
środowiska. Ponadto dostęp do pełnowartościowych, naturalnych produktów jest utrudniony, 
a szybkie tempo życia sprawia, że łatwo wyrobić w sobie złe nawyki – nieregularne posiłki, mało snu, 
brak sportu. Dlatego robimy wszystko co w naszej mocy, aby suplementy NUTRICODE pozwoliły Ci 
odzyskać równowagę życia, wspierając właściwe funkcjonowanie organizmu.
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Z troski o Twoją kondycję i dobre samopoczucie opracowaliśmy kolejne, pionierskie suplementy diety 
NUTRICODE. Chcieliśmy, aby codzienna suplementacja nie tylko wyśmienicie wpływała na zdrowie, 
lecz także była słodką przyjemnością – dlatego 7 z nich zamknęliśmy w innowacyjnej formie żelków: 
VIT-COMPLETE GUMMIES (str. 30), PROPOLIS PRO GUMMIES (str. 31), VIT-D3 GUMMIES 
(str. 32), ENERGY KICK GUMMIES (str. 36), STRONG MUSCLE GUMMIES (str. 37), FIT LINE 
GUMMIES (str. 38), FIBER GUMMIES (str. 39). O Twoją odporność zadba COLOSTRUM EXTRA 
IMMUNITY (str. 8) –  system oparty na niezwykle wartościowej siarze. Po raz pierwszy w dziale 
NUTRICODE pojawiają się 2 suplementy diety w formie ziołowych naparów, które łączą skuteczne 
działanie z doskonałym smakiem – DETOX oraz SKINNY HERBAL INFUSION (str. 14-15). Ponadto 
ulepszyliśmy formuły DEPURCONTROL i ANTI-CELLULITE. Szukaj ich w katalogu pod nowymi  
nazwami – DRENA PLUS (str. 16) i CELLUFIGHT (str. 18).

NOWOŚCI NUTRICODE 
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NOWOŚĆ
WYSZUKANY SKŁAD DOSKONALE 
WSPIERAJĄCY ODPORNOŚĆ:
• laktoferyna dostarcza noworodkom 

składniki odżywcze oraz zapewnia ochronę 
przeciwbakteryjną

• peptydy bogate w prolinę (PRP) wspierają rozwój 
układu immunologicznego

• białka zawierają aminokwasy egzogenne będące 
swoistym „budulcem” układu odpornościowego

• immunoglobuliny łagodzą przebieg wielu schorzeń 
ogólnoustrojowych i wspomagają odporność 
czynną w zakresie ochrony przed infekcjami

• witaminy B6, C i D oraz cynk przyczyniają 
się do prawidłowego funkcjonowania układu 
odpornościowego 

• spirulina charakteryzuje się wysoką zawartością 
pełnowartościowego białka, mikroskładników 
odżywczych w formie organicznej, w tym cennego 
kwasu tłuszczowego γ-linolenowego (GLA)  
i biodostępnego żelaza

COLOSTRUM EXTRA IMMUNITY
SUPLEMENT DIETY

• zawiera pierwsze krowie mleko (siarę) i pozyskiwaną 
z alg morskich spirulinę, które wspierają prawidłowe 
funkcjonowanie układu odpornościowego

• polecane przede wszystkim osobom narażonym 
na stres psychiczny i fizyczny, przepracowanym, 
przemęczonym oraz chcącym uzyskać szybkie 
wsparcie odporności

 
Zażyj po 1 kapsułce rano i wieczorem, popijając wodą. 

2 x 30 KAPSUŁEK | SYSTEM NA 30 DNI 
19,4 g, 22,2 g | 801034

299,00 PLN
7187,50 PLN / 1 kg

NUTRICODE JEDYNY TAKI SUPLEMENT NA RYNKU:
1. TABLETKA NA RANO  
Doskonała kombinacja składników na dzień dobry

• guarana, mającą niemal 3 razy więcej kofeiny niż kawa, oraz 
ekstrakt z żeń-szenia doskonale pobudzają metabolizm, 
działają stymulująco na organizm i dodają energii oraz wigoru,  
a także pozytywnie nastrajają i wzmacniają sprawność 
fizyczną i umysłową

• witamina B6 dba o prawidłowe funkcjonowanie organizmu,  
wzmacnia działanie magnezu oraz podnosi odporność

2. TABLETKA NA POPOŁUDNIE  
Moc składników na aktywny dzień

• naturalny wyciąg z bakopy drobnolistnej wspomaga 
organizm w przypadkach spadku sił i witalności – pomaga 
się skoncentrować, polepsza samopoczucie, przywraca 
niesamowite pokłady energii do działania

• kwas pantotenowy pomaga odzyskać równowagę 
organizmu, niwelując stres i zmęczenie

3. TABLETKA NA WIECZÓR  
Zestaw składników na dobranoc 

• melisa i witania ospała łagodzą stany pobudzenia 
nerwowego, rozdrażnienia i stresu, działają uspokajająco, 
odprężają organizm, pomagają się zrelaksować i spokojnie 
zasnąć, a także poprawiają nastrój i pozytywnie wpływają 
na nocną regenerację organizmu

• witamina B6 wzmacnia działanie magnezu i wpływa na  
zachowanie równowagi organizmu

MAGNESIUM 24 H SYSTEM TRIPLEX 
POWER
SUPLEMENT DIETY

• unikalny 30-dniowy system składający się z 3 różnych tabletek 
spożywanych w trakcie dnia

• idealnie dopasowany do zmieniających się potrzeb organizmu 
w ciągu doby

• z cytrynianem i L-pidolanem magnezu, które według 
najnowszych badań cechują się doskonałą przyswajalnością 

• wyselekcjonowane składniki dla doskonałej kondycji przez 24 h
 
Zażyj po 1 tabletce rano, po południu i wieczorem, popijając wodą.

3 x 30 TABLETEK POWLEKANYCH | SYSTEM NA 30 DNI 
3 x 36 g | 801009

299,00 PLN
2768,52 PLN / 1 kg
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VITAMINS FOR HER 
SUPLEMENT DIETY

• unikatowa kompozycja witamin i minerałów stworzona 
specjalnie z myślą o kobietach

• niepowtarzalne połączenie składników odżywczych 
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie organizmu  
w ciągu dnia

• z kwasem foliowym – niezwykle ważnym dla kobiet 
planujących ciążę i spodziewających się dziecka

 
Zażyj 2 tabletki w ciągu doby, popijając wodą. 
 
2 x 30 TABLETEK POWLEKANYCH | SYSTEM NA 30 DNI 
33 g, 21,9 g | 801011

299,00 PLN
5446,27 PLN / 1 kg

PERFEKCYJNA ODPOWIEDŹ 
NA KOBIECE POTRZEBY: 
• tiamina, ryboflawina i witamina B12 

przyczyniają się do zwiększania energii 
i witalności, regulując pracę 
metabolizmu energetycznego

• witaminy A, C i E chronią 
przed stresem oksydacyjnym, 
wspierają funkcjonowanie układu 
odpornościowego oraz układu krążenia

• kwas foliowy reguluje wzrost  
i funkcjonowanie komórek ciała, 
niezwykle ważny dla prawidłowego 
rozwoju płodu jest obowiązkowym 
suplementem dla kobiet planujących 
ciążę

• witamina D i K dbają o mocne kości  
i zęby, podnoszą odporność organizmu

• chrom zmniejsza apetyt na słodycze, 
bierze udział w spalaniu tłuszczu, 
wspiera utrzymanie prawidłowej masy 
ciała

NUTRICODE 

VITAMINS FOR HER 50+
SUPLEMENT DIETY

• znakomite wsparcie zdrowia kobiet po 50. roku życia
• dzięki wysokiej zawartości naturalnego ekstraktu z koniczyny 

czerwonej łagodzi uciążliwe objawy menopauzy, takie jak 
uderzenia gorąca, nocne poty, rozdrażnienie i znużenie

• idealna kompozycja składników przywraca równowagę 
hormonalną, poprawia samopoczucie i korzystnie wpływa  
na zdrowie oraz piękny wygląd, pozwalając w pełni korzystać 
z życia 

Zażyj 3 tabletki w ciągu doby, popijając wodą.

30 i 60 TABLETEK POWLEKANYCH | SYSTEM NA 30 DNI 
33 g, 66 g | 801012

299,00 PLN
3020,20 PLN / 1 kg

PROFESJONALNA 
SUPLEMENTACJA DLA 
DOJRZAŁYCH KOBIET: 
• ekstrakt z koniczyny czerwonej 

skutecznie pomaga łagodzić objawy 
menopauzy, takie jak uderzenia gorąca  
i zmiany nastroju

• żelazo znakomicie wspiera prawidłową 
produkcję czerwonych krwinek 
i hemoglobiny oraz transport tlenu  
w organizmie, a także przyczynia się  
do zmniejszenia uczucia zmęczenia  
i znużenia

• cynk i miedź pomagają zachować 
zdrowe, piękne włosy, skórę  
i paznokcie, ponadto chroniąc komórki 
przed stresem oksydacyjnym

• tiamina, niacyna i biotyna doskonale 
wspierają właściwe funkcjonowanie 
układu nerwowego oraz zachowanie  
prawidłowych funkcji psychologicznych

• mangan przyczynia się do utrzymania 
odpowiedniego metabolizmu 
energetycznego oraz zdrowych kości
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NAJLEPSZA ODPOWIEDŹ 
NA POTRZEBY MĘŻCZYZN: 
• tribulus terrestris (buzdyganek 

naziemny) wyzwala pożądanie  
i doskonale wspomaga sprawność 
seksualną

• cynk pomaga w utrzymaniu 
prawidłowej równowagi kwasowo-
-zasadowej oraz odpowiedniego 
poziomu testosteronu we krwi

• tiamina skutecznie wspiera 
funkcjonowanie układu nerwowego  
i serca

• kwas pantotenowy znakomicie 
przyczynia się do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia oraz pomaga 
w utrzymaniu sprawności umysłowej  
na prawidłowym poziomie

• witamina D odpowiada za pożądane 
stężenie wapnia we krwi, zdrowe zęby 
i kości, a także wspiera funkcjonowanie 
układu odpornościowego

VITAMINS FOR HIM
SUPLEMENT DIETY

• doskonała kompozycja witamin i minerałów 
kompleksowo wzmacniająca sprawność fizyczną 
i umysłową

• naturalny wyciąg z buzdyganka naziemnego reguluje 
poziom testosteronu, podnosi libido, wyzwala pożądanie 
oraz korzystnie wpływa na sprawność seksualną

• dostarcza najwyższej jakości witaminy i minerały 
kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania organizmu 

Zażyj 2 tabletki w ciągu doby, popijając wodą.
 
2 x 30 TABLETEK POWLEKANYCH | SYSTEM NA 30 DNI 
2 x 33 g | 801010

299,00 PLN
4530,30 PLN / 1 kg

NUTRICODE WYSELEKCJONOWANE 
SKŁADNIKI DLA 
UTRZYMANIA RÓWNOWAGI  
KWASOWO-ZASADOWEJ 
ORGANIZMU: 
• wyciąg z kwiatów róży stulistnej wspiera 

fizjologiczne procesy eliminacji produktów 
przemiany materii oraz pomaga utrzymać 
równowagę kwasowo-zasadową 

• cynk korzystnie wpływa na 
funkcjonowanie układu odpornościowego 
i chroni komórki przed stresem 
oksydacyjnym

• wapń jest odpowiedzialny za prawidłowy 
metabolizm energetyczny i pomaga we 
właściwym funkcjonowaniu enzymów 
trawiennych

• magnez i żelazo wpływają na zmniejszenie 
uczucia zmęczenia i znużenia 

• potas i miedź wspierają odpowiednie 
funkcjonowanie układu nerwowego

• ekstrakt z pokrzywy wspomaga 
eliminację wody z organizmu 

• ekstrakty z melisy i chmielu ułatwiają 
zasypianie, a zapewniając dobry sen, 
przyczyniają się do dalszego zmniejszania 
zakwaszenia organizmu

INNER BALANCE
SUPLEMENT DIETY

• utrzymuje równowagę kwasowo-zasadową
• źródło kluczowych mikroelementów
• idealny dla osób narażonych na stresujący tryb życia, odczuwających 

przemęczenie i spożywających produkty zakwaszające organizm, 
takie jak cukier, kawa, alkohol i żywność mocno przetworzona

Zażyj 2 kapsułki na noc, popijając wodą. 
Zażyj zawartość 1 saszetki 2 razy dziennie, rozpuszczając ją w 200 ml wody.

60 SASZETEK + 60 KAPSUŁEK | SYSTEM NA 30 DNI  
240 g + 30 g | 801001

299,00 PLN
1107,41 PLN / 1 kg



 

WEIGHTLOSS 
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DROGOCENNE ZIOŁA 
WPIERAJĄCE OCZYSZCZANIE 
ORGANIZMU:
• kwiat hibiskusa wspiera prawidłowy 

proces przemiany materii oraz usuwanie 
nadmiaru wody z organizmu

• liść zielonej herbaty jest znakomitym 
antyoksydantem, ponadto wspomaga 
aktywność enzymów trawiennych, 
korzystnie wpływając na metabolizm 

• ziele wąkroty azjatyckiej oraz 
owoc rokitnika wspomagają układ 
krążenia, pozytywnie oddziałując na 
funkcjonowanie organizmu

• owoc żurawiny wspiera prawidłowe 
oczyszczanie organizmu ze zbędnych 
produktów przemiany materii

NOWOŚĆ

DETOX HERBAL INFUSION
SUPLEMENT DIETY

• doskonale wspomaga naturalne procesy oczyszczania 
organizmu ze zbędnych produktów przemiany materii

• tworzy aromatyczny napar łączący w sobie pyszny smak  
z dobroczynnymi właściwościami 

Do naczynia wsyp 1 miarkę produktu (2 g), zalej gorącą wodą 
(ok. 150 ml), parz przez 2 do 3 minut. 
Pij 2 razy dziennie – po śniadaniu i po obiedzie, do godziny 18.00. 

75 g | 801025 

49,00 PLN
653,33 PLN / 1 kg

NUTRICODE 

W ZESTAWIE  
Z PRAKTYCZNĄ 

MIARKĄ 

MIESZANKA ZIÓŁ 
WYPEŁNIONA DARAMI 
NATURY: 
• korzeń z mniszka lekarskiego wspiera 

prawidłową pracę wątroby i właściwy 
przebieg procesów trawiennych

• znamię kukurydzy, korzeń wilżyny 
ciernistej oraz kwiat hibiskusa 
wspomagają usuwanie z organizmu 
nadmiaru wody, a wraz z nią zbędnych 
produktów przemiany materii, wspierając 
proces dążenia do szczupłej sylwetki

• owoc róży jest bogatym źródłem  
witaminy C

SKINNY HERBAL INFUSION
SUPLEMENT DIETY

• unikalna mieszanka ziół łącząca w sobie doskonały smak  
i właściwości wspomagające utrzymanie prawidłowej  
masy ciała 

• dzięki zawartości naturalnych składników pozytywnie 
oddziałuje na funkcjonowanie całego organizmu 

Do naczynia wsyp 1 miarkę produktu (2 g), zalej gorącą wodą  
(ok. 150 ml), parz przez 2 do 3 minut. 
Pij 2 razy dziennie – po śniadaniu i po obiedzie, do godziny 18.00. 

75 g | 801026 

49,00 PLN
653,33 PLN / 1 kg

NOWOŚĆ

W ZESTAWIE  
Z PRAKTYCZNĄ 

MIARKĄ 
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W ZESTAWIE  
Z PRAKTYCZNĄ 

MIARKĄ 

DRENA PLUS
SUPLEMENT DIETY

• stworzony z myślą o osobach zmagających się z problemem 
zatrzymywania wody w organizmie

• ze starannie dobranymi ekstraktami z roślin o właściwościach 
moczopędnych

• znakomicie wspiera bilans wodny i detoksykację organizmu

Odmierz za pomocą miarki 15 ml preparatu i rozpuść w 1,5 l wody.  
Pij porcjami w ciągu dnia, maksymalnie do późnych godzin popołudniowych.
 
SYSTEM NA 30 DNI 
480 ml | 801035

199,00 PLN
414,58 PLN / 1 l

NATURALNE WSPARCIE 
FIZJOLOGICZNEJ DIUREZY:
• ekstrakt z naowocni fasoli białej 

wspiera usuwanie nadmiaru 
wody z organizmu i prawidłowe 
funkcjonowanie układu moczowego 

• ekstrakt z liścia brzozy wspomaga 
oczyszczanie organizmu ze 
zbędnych produktów przemiany 
materii

• ekstrakt z ziela skrzypu polnego 
świetnie reguluje i wspomaga 
gospodarkę wodną organizmu

• liść ortosyfonu to jedno  
z najbardziej znanych ziół  
w medycynie ludowej, reguluje 
usuwanie nadmiaru wody  
z organizmu

• ekstrakt z korzenia mniszka 
lekarskiego znakomicie wspiera 
pracę wątroby i woreczka 
żółciowego, korzystnie wpływa 
na procesy trawienne i usuwanie 
zbędnych produktów przemiany 
materii

NUTRICODE 

NOWA FORMUŁA

NOWA NAZWA

W ZESTAWIE  
Z PRAKTYCZNĄ 

MIARKĄ 

ACTIVE BURN FAT KILLER
SUPLEMENT DIETY

• doskonale skomponowane składniki pozwalają utrzymać prawidłową 
masę ciała, przyspieszając spalanie tłuszczu

• wspiera syntezę kolagenu i elastyny odpowiadających za napięcie, 
sprężystość i elastyczność skóry

• wysoko przyswajalna, płynna forma zapewnia nie tylko niezwykle 
skuteczne działanie, lecz także pomaga zwalczać uczucie głodu w ciągu 
dnia oraz wyrabia pozytywny nawyk częstego picia wody

Odmierz za pomocą miarki 15 ml preparatu i rozpuść w 1,5 l wody. 
Pij porcjami w ciągu dnia.

 
SYSTEM NA 30 DNI 
480 ml | 801015

199,00 PLN
414,58 PLN / 1 l

UNIKATOWY SUPLEMENT 
WSPOMAGAJĄCY 
EFEKTYWNE ODCHUDZANIE:
• L-karnityna to substancja naturalnie 

występująca w organizmie, przyspiesza 
proces metabolizmu tłuszczów

• ekstrakty z ananasa, papai i guarany 
poprawiają procesy trawienne poprzez 
prawidłowy metabolizm tłuszczów  
i węglowodanów

• ekstrakty z korzenia mniszka i nasion 
ostropestu wspomagają usuwanie 
nadmiaru wody wraz ze zbędnymi dla 
organizmu produktami przemiany materii, 
co korzystnie wpływa na utrzymanie 
prawidłowej masy ciała

• ekstrakty z ziela wąkroty azjatyckiej 
oraz winogron wspierają syntezę 
kolagenu i elastyny odpowiadających za 
odpowiednie napięcie, sprężystość  
i elastyczność skóry

• ekstrakt z pomarańczy gorzkiej – źródło 
potasu i błonnika rozpuszczalnego –  
z uwagi na niski indeks glikemiczny 
utrzymuje prawidłową, fizjologiczną 
szybkość przemian metabolicznych, 
szczególnie tłuszczów, uzupełniając 
działanie wszystkich powyżej opisanych 
składników
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HAIR SKIN NAILS
SUPLEMENT DIETY

• polecany osobom, które chcą wzmocnić swoje włosy 
i paznokcie oraz zadbać o piękną skórę

• z formułą Pro-Beauty
• doskonały zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn 

Zażyj 1 tabletkę dziennie, popijając wodą. 

56 TABLETEK POWLEKANYCH | SYSTEM NA 56 DNI 
44,8 g | 801005

69,00 PLN
1540,18 PLN / 1 kg

KOMPOZYCJA DLA 
LŚNIĄCYCH WŁOSÓW, 
AKSAMITNEJ SKÓRY 
I ZDROWYCH 
PAZNOKCI:
• miedź wpływa na prawidłową 

pigmentację włosów

• cynk dostarcza budulec 
paznokciom

• żelazo dba o prawidłowy wzrost 
włosów 

• ekstrakt z granatu 
wykazuje silne właściwości 
antyoksydacyjne

• biotyna pomaga zachować 
zdrowe włosy i skórę

• drożdże piwne zawierają 
drogocenne aminokwasy 
siarkowe – metioninę i cysteinę 

• witaminy A, B2, B6, B12, 
C i E korzystnie wpływają  
na kondycję włosów, skóry  
i paznokci

SPIRULINA  
ZIELONE SUPERFOOD 

AKTYWNY KOLAGEN   
SKARB OCEANU  

Wyjątkowa alga, zaliczana do 10 
najlepszych superproduktów, 
która zawiera 3-krotnie więcej 
białka niż mięso (ok. 70%)  
i więcej wapnia niż mleko.  
To jedno z najbogatszych źródeł 
chlorofilu i beta-karotenu 
oraz kwasów nukleinowych 
spośród wszystkich pokarmów 
zwierzęcych i roślinnych. 
Oczyszcza wątrobę  
i nerki z toksyn, odkwasza 
organizm i obniża poziom złego 
cholesterolu. Dzięki zawartości 
fenyloalaniny poprawia 
trawienie i wpływa na  
zahamowanie apetytu.  
To czyste „zielone złoto”  
dla naszego organizmu.

Naturalny, morski kolagen 
pozyskiwany z łososia 

niehodowlanego – składnik  
o wyjątkowej czystości  

i koncentracji – gwarantuje 
opóźnienie procesów starzenia 

się skóry, poprawę jej nawilżenia  
i zmniejszenie widoczności 

zmarszczek. Dodatkowo 
wpływa na zahamowanie 

stanów zapalnych 
prowadzących do uszkodzenia, 

bólu i utraty funkcjonalności 
stawów. Piękna, nawilżona, 

młodo wyglądająca skóra 
i doskonała kondycja stawów 

– od teraz ta niezwykła 
kombinacja jest w zasięgu 

Twoich możliwości.

BEAUTY DETOX
SUPLEMENT DIETY

• piękno i zdrowie zamknięte w jednej kapsułce 
• innowacyjne połączenie spiruliny i kolagenu pozwoli 

zadbać jednocześnie o doskonałą kondycję organizmu, 
jak i o wygląd

• z ekstraktem z owoców aceroli bogatym w witaminę C 

Zażyj 2 kapsułki w ciągu doby, popijając wodą.  
  
60 KAPSUŁEK | SYSTEM NA 30 DNI 
44,7 g | 801014

99,00 PLN
2214,77  PLN / 1 kg

NUTRICODE 
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VITALITY BOOST
SUPLEMENT DIETY

• codzienna porcja energii dla ciała i umysłu
• bogate źródło witamin i minerałów
• kompozycja idealnie dobranych składników wpływających 

na przypływ energii fizycznej i umysłowej w ciągu dnia oraz 
lepszy odpoczynek nocą

• odpowiedni dla wegetarian i wegan
 
Zażyj 2 tabletki na noc, popijając wodą. 
Zażyj doustnie zawartość 1 saszetki dziennie. 

30 SASZETEK + 60 TABLETEK POWLEKANYCH | SYSTEM  
NA 30 DNI 
300 g + 48 g | 801003

299,00 PLN
859,20 PLN / 1 kg

SKŁADNIKI NADAJĄCE 
ŻYCIU DOBRY RYTM:
• chrom przyczynia się do utrzymania 

właściwego poziomu glukozy we krwi

• selen wspomaga ochronę komórek 
przed stresem oksydacyjnym

• żelazo bierze udział w transporcie tlenu 
w organizmie

• piperyna z czarnego pieprzu wspiera 
trawienie i wchłanianie składników 
odżywczych

• niacyna, kwas pantotenowy  
i ryboflawina, wzmocnione dodatkowo 
kofeiną z guarany oraz teiną  
z zielonej herbaty, przyczyniają się  
do zmniejszenia uczucia zmęczenia  
i znużenia

• kwas pantotenowy wpływa na 
sprawność umysłu

• witaminy z grupy B dbają o układ 
nerwowy

• tiamina odpowiada za prawidłowe 
funkcjonowanie serca

• witamina E pomaga w ochronie 
komórek przed stresem oksydacyjnym

COLLAGEN PRO FLEX STRENGTH 
SYSTEM
SUPLEMENT DIETY

• przełomowa kompozycja składników aktywnych stworzona 
z myślą o osobach chcących zadbać o sprawność fizyczną

• wspomaga funkcjonowanie stawów w sposób kompleksowy 
– pozytywnie wpływając zarówno na chrząstkę stawową, 
jak i mięśnie oraz ścięgna biorące udział w ich pracy

• zawiera naturalny, wysoko oczyszczony kolagen morski 
cechujący się doskonałą biodostępnością

Zażyj 2 kapsułki w ciągu doby, popijając wodą. 

2 x 30  KAPSUŁEK | SYSTEM NA 30 DNI 
13,93 g, 15,22 g | 801018

299,00 PLN
10257,28 PLN / 1 kg

REWOLUCYJNY SUPLEMENT  
DIETY WSPIERAJĄCY KONDYCJĘ 
STAWÓW I KOŚCI:
• kolagen jest głównym materiałem budulcowym 

ścięgien oraz chrząstek, które tworzą stawy 
(w suplemencie został wykorzystany wysoko 
oczyszczony kolagen morski, otrzymywany  
w standardach farmaceutycznych)

• witamina C pomaga w prawidłowej produkcji 
kolagenu w celu zapewnienia właściwego 
funkcjonowania chrząstki i kości

• tarczyca bajkalska jest silnym antyoksydantem, 
skutecznie wspomaga ochronę stawów, ścięgien 
oraz mięśni

• witamina D pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu mięśni, które mają istotny 
wpływ na pracę stawów

• wapń jest potrzebny do utrzymania zdrowych 
kości

• siarczan glukozaminy to ważny prekursor 
szeregu biocząsteczek, m.in. chondroityny, 
jednego z głównych składników chrząstki 
stawowej

NUTRICODE 
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KOMPLEKSOWA DAWKA ENERGII 
W DWÓCH KROKACH:
NUTRICODE VITALITY BOOST  
– odżywczy zastrzyk
• ekstrakt z guarany zawiera bardzo dużą dawkę 

kofeiny, która ma działanie pobudzające  
w przypadku zmęczenia fizycznego i psychicznego, 
dodaje energii, niweluje senność i znużenie, 
wzmacnia koncentrację i pamięć

• niacyna, kwas pantotenowy i ryboflawina 
odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie układu 
nerwowego – odpowiednio zarządzają gospodarką 
energetyczną organizmu, łagodzą napięcia nerwowe, 
pozytywnie wpływają na nastrój i sprawność 
intelektualną

• ekstrakt z zielonej herbaty to naturalny 
antyutleniacz wspomagający walkę organizmu  
z wolnymi rodnikami

NUTRICODE MAGNESIUM POWER  
– idealna równowaga
• magnez jest odpowiedzialny za utrzymywanie 

równowagi elektrolitowej organizmu, wspiera podczas 
wysiłku fizycznego i umysłowego, odpowiada za 
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz 
krążenia, a także czuwa nad właściwą pracą mięśni

• witamina B6 to sprzymierzeniec magnezu – 
zwiększa jego przyswajanie, ponadto wspomaga 
funkcje psychologiczne oraz odpowiada za 
właściwy metabolizm energetyczny organizmu

VITALITY BOOST  
& MAGNESIUM POWER
SUPLEMENT DIETY

• dobrze przyswajalna płynna forma zapewnia najlepsze wchłanianie 
składników i niemal natychmiastowe działanie

• opracowany tak, aby wszystkie składniki uzupełniały i wzmacniały 
swoje właściwości

• o pysznym, orzeźwiającym smaku 

Raz dziennie wypij jeden Vitality Boost bezpośrednio po otwarciu, a ok. dwie godziny późnej  
wypij jeden Magnesium Power, by uzupełnić poziom magnezu. 

3 x NUTRICODE VITALITY BOOST 
3 x NUTRICODE MAGNESIUM POWER 
6 x 25 ml | 801013

90,00 PLN
600 PLN / 1 l

IMMUNO
SUPLEMENT DIETY

• 100% naturalnej witaminy C
• formuła z dodatkiem cynku, który pomaga w prawidłowym 

funkcjonowaniu układu odpornościowego
• idealny dla osób często przeziębiających się, a także 

trenujących i pracujących fizycznie
• o smaku aceroli i wiśni
• odpowiedni dla wegetarian i wegan 

Przyjmuj 2 pastylki dziennie, ssąc powoli. 
 

60 PASTYLEK DO SSANIA | SYSTEM NA 30 DNI 
72 g | 801004

59,00 PLN
819,44 PLN / 1 kg

SUPERWIŚNIA Z BARBADOS
Witamina C pochodząca wyłącznie z naturalnych ekstraktów oraz z owoców 
aceroli. Acerola, zwana wiśnią z Barbados, to superowoc, który posiada  
30 razy więcej witaminy C niż cytryna. Z kolei dzika róża jest także bogata  
w bioflawonoidy będące naturalnymi antyoksydantami. Regularne przyjmowanie 
witaminy C pomaga dbać o odporność, korzystnie wpływa na zęby, skórę, kości  
i układ nerwowy oraz chroni komórki przed stresem oksydacyjnym.

NUTRICODE 
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Bransoletki NUTRICODE będą Twoim drogowskazem na drodze do wymarzonej sylwetki. Połącz ducha sportu  
z nowoczesną technologią, a osiągniesz wspaniałe rezultaty. Prowadzenie zdrowego trybu życia jeszcze nigdy 
nie było tak proste. 

WIELOFUNKCYJNA BRANSOLETKA PREMIUM
FITNESS TRACKER PREMIUM

Zaprojektowana z myślą o osobach aktywnych. Wśród funkcji urządzenia 
znajdują się: pulsometr, zegarek, licznik spalonych kalorii, krokomierz. 
Do łączności ze smartfonem wykorzystywana jest technologia Bluetooth. 
Bransoletka współpracuje z urządzeniami z systemem Android i iOS.

920084 | Czarna

300,00 PLN

WIELOFUNKCYJNA BRANSOLETKA STANDARD
FITNESS TRACKER STANDARD

Zaprojektowana z myślą o osobach aktywnych. Wśród funkcji urządzenia 
znajdują się: zegarek, licznik spalonych kalorii, krokomierz. Do łączności 
ze smartfonem wykorzystywana jest technologia Bluetooth. Bransoletka 
współpracuje z urządzeniami z systemem Android i iOS.

920082 | Czarna
920083 | Biała

200,00 PLN

REWOLUCYJNY 
SUPLEMENT  
DIETY WSPIERAJĄCY 
KONDYCJĘ STAWÓW  
I KOŚCI:
• glukomannan w połączeniu 

z niskokaloryczną dietą wpływa  
na utratę wagi

• chrom pomaga utrzymać prawidłowy 
poziom glukozy we krwi, ograniczając 
ochotę na słodycze i chęć podjadania 
między posiłkami

• ekstrakt z Garcinia cambogia jest 
źródłem kwasu hydroksycytrynowego 
(HCA), który spowalnia wytwarzanie 
tłuszczu w organizmie

• wapń ma wpływ na właściwe 
funkcjonowanie enzymów 
trawiennych

• witamina C wspomaga produkcję 
kolagenu

• biotyna i witamina B2 pomagają 
zachować zdrową cerę

NUTRICODE 

SLIM EXTREME
SUPLEMENT DIETY

• wspomaga odchudzanie, zmniejsza łaknienie
• zawiera glukomannan o wysokiej skuteczności redukcji 

masy ciała
• umożliwia zachowanie pięknej skóry przy stosowaniu diet 

odchudzających
• unikalny system „All day weight control”
• odpowiedni dla wegetarian i wegan

Zażyj 2 tabletki 3 razy dziennie, popijając dużą ilością wody (1 lub 2 szklankami). 
Zażyj 1 tabletkę musującą dziennie przed posiłkiem, rozpuszczając ją w 200 ml wody.

180 TABLETEK POWLEKANYCH + 30 TABLETEK MUSUJĄCYCH 
SYSTEM NA 30 DNI  
2 x 103,5 g + 2 x 67,5 g | 801002

299,00 PLN
874,27 PLN / 1 kg



1

2

3

4

5

6

28 29

6 KROKÓW DO IDEALNEJ SYLWETKI  
Każdy krok to miesiąc. Długość diety jest zależna od 
tego, ile chcesz schudnąć. Im więcej chcesz zrzucić,  
tym więcej masz kroków do przejścia. W każdej chwili 
możesz wyjść z diety.

 ` Nieprawidłowa dieta prowadzi do stanów zapalnych 
organizmu, pierwszy krok wspomaga jego powrót do 
naturalnej równowagi

 ` Celem pierwszego kroku jest nie tylko utrata wagi, 
ale również oczyszczenie i detoks organizmu, a także 
poprawa samopoczucia i polepszenie ogólnego stanu 
zdrowia

PRZECIWDZIAŁANIE ZAPALENIOM

 ` Ten etap jest podzielony na 4 fazy

 ` Jego celem jest utrata masy tłuszczowej przy 
jednoczesnym zachowaniu energii i witalności 

 ` Za sprawą suplementów diety NUTRICODE 
kompleksowo wspomagamy  organizm, dostarczając 
mu niezbędne składniki odżywcze 

 ` Dalszy detoks i oczyszczanie organizmu wpływają na 
nasze dobre samopoczucie 
 

 ` Zachowujemy masę mięśniową, co zapobiega utracie 
jędrności ciała

 ` Sukcesywnie tracimy zbędne kilogramy 

 ` Zmniejsza się widoczność cellulitu

UTRATA WAGI

 ` Ten krok ma na celu pobudzenie mięśni, aby ułatwić 
ich przyrost

TONIFIKACJA

Cel osiągnięty. Podczas tego kroku stosujemy zrównoważoną dietę, 
która zagwarantuje ustabilizowanie wagi na długi czas, zapobiegając 
efektowi jo-jo.

PODTRZYMANIE

PROGRAM FIT6  

Marzysz o idealnej sylwetce, ale trudno Ci znaleźć czas i motywację, aby 
regularnie ćwiczyć? Być może brakuje Ci wiedzy o tym, jak zbilansować swoją 
dietę, co jeść, a czego nie? Możesz już przestać się o to martwić. Stworzyliśmy 
program, który raz na zawsze odmieni Twoje życie.

FIT6 to jedyny taki na świecie, niepowtarzalny program odchudzania 
powstały dzięki dogłębnemu zrozumieniu trybu życia w XXI wieku. To system 
zakładający zmniejszenie tkanki tłuszczowej i wysmuklenie sylwetki za pomocą 
zdrowej i zrównoważonej diety oraz innowacyjnych suplementów diety 
NUTRICODE. Celem programu jest nie tylko zrzucenie zbędnych kilogramów, 
lecz także poprawa komfortu życia, polepszenie zdrowia i samopoczucia.

W końcu marzenie o idealnej figurze staje się rzeczywistością.

NIEZBĘDNE SKŁADNIKI ODŻYWCZE
Odchudzanie to trudny proces dla organizmu, nawet jeżeli 
fizycznie tego nie odczuwasz. Dlatego program FIT6 zakłada 
dostarczanie organizmowi najwyższej jakości składników 
odżywczych w postaci innowacyjnych suplementów diety 
NUTRICODE. Do każdego etapu odchudzania jest przypisany  
inny zestaw produktów idealnie odpowiadający na potrzeby  
organizmu na danym kroku.

PROFESJONALNE WSPARCIE
Przez cały czas trwania programu FIT6 każdy uczestnik będzie 
mógł skorzystać z porady dietetyka klinicznego, opiekuna 
programu FIT6 w Polsce. Będzie on monitorował i analizował 
wyniki, dawał odpowiednie wskazówki oraz rozwiewał wszelkie 
wątpliwości.

DZIEL SIĘ, MOTYWUJ
Wiemy, jak ważne są wsparcie i motywacja. To przez  
brak tych czynników często przerywamy odchudzanie  
i ze zrezygnowaniem oraz poczuciem bezsilności wracamy  
do starych, niezdrowych nawyków. Z myślą o tym razem  
z programem powstała społeczność FIT6 – przestrzeń,  
w której każdy uczestnik może dzielić się swoimi trudnościami, 
przemyśleniami i efektami.

OSIĄGNIJ SWÓJ CEL
Sięgnij po zdrową i skuteczną metodę odchudzania. 
Gwarantujemy, że idealnie zrównoważony plan 6 kroków 
pozwoli Ci łatwo i bezpiecznie zrzucić zbędne kilogramy.  
Dzięki programowi FIT6 będziesz cieszyć się nie tylko  
smukłą sylwetką, lecz także wyśmienitym zdrowiem  
i świetnym samopoczuciem.

PROGRAM FIT6 – INNOWACJA W ŚWIECIE ODCHUDZANIA – naturalna utrata wagi bez efektu jo-jo.

SPEKTAKULARNE METAMORFOZY UCZESTNIKÓW PROGRAMU FIT6  
MOŻESZ ZOBACZYĆ NA FACEBOOK.COM/FIT6FMWORLDPOLSKA
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PROPOLIS PRO GUMMIES
SUPLEMENT DIETY

• wspiera odporność dzieci i dorosłych oraz pomaga 
łagodzić objawy przeziębienia i grypy

• pyszna formuła z propolisem, witaminą C i specjalnie 
dobraną kombinacją ziołowych ekstraktów z czarnego 
bzu i jeżówki purpurowej

• odpowiedni dla wegetarian
 
Dzieci powyżej 4. roku życia: Zażyj 1 żelek dziennie. 
Dorośli: Zażyj 2 żelki dziennie.

30 ŻELKÓW DLA DZIECI I DOROSŁYCH  
O MALINOWYM SMAKU 
60 g | 801027

79,00 PLN
1316,67 PLN / 1 kg

SUPLEMENT DIETY NIE ZAWIERA: 
• mleka

• żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn)

• konserwantów

DLA KOGO?   
Dla dzieci i dorosłych chcących wzmocnić odporność 
organizmu, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, kiedy 
ryzyko infekcji znacznie wzrasta.

NATURALNY MUR OCHRONNY  
Propolis (gr. przedmurze miasta) jest substancją produkowaną przez 
pszczoły, które wykorzystują ją do zabezpieczenia ula przed nieproszonymi 
gośćmi. Za względu na swoje dobroczynne właściwości odgrywa 
analogiczną rolę w organizmie człowieka. Propolis jest bogaty w witaminy 
(B1, B2, B5, B6, C, D, E), pierwiastki (m.in. magnez, cynk, potas, wapń, 
mangan, żelazo), flawonoidy, terpeny czy estry aromatyczne. Wykazuje 
działanie przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze i bakteriobójcze, dzięki 
czemu pomaga wzmacniać odporność i wspomaga regenerację organizmu.

 
WYJĄTKOWE SKŁADNIKI DLA WSPARCIA 
ODPORNOŚCI:
• propolis to substancja pochodzenia naturalnego, 

dzięki wysokiej zawartości witamin, minerałów 
oraz związków bioaktywnych pomaga podnieść 
odporność organizmu, a także działa wspomagająco 
w trakcie leczenia infekcji

• czarny bez jest doskonałym antyoksydantem, 
zawiera m.in. flawonoidy, kwasy fenolowe, sterole, 
garbniki i sole mineralne, wspomaga procesy 
oczyszczania organizmu

• jeżówka purpurowa wspiera właściwe 
funkcjonowanie układu odpornościowego oraz 
górnych dróg oddechowych, pomaga łagodzić 
objawy grypy i przeziębienia

• witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego oraz w ochronie komórek 
przed stresem oksydacyjnym, a także przyczynia się 
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia 

SUPLEMENT DIETY NIE ZAWIERA: 
• mleka i dodatku cukru

• żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn)

• konserwantów

WITAMINOWA BOMBA W FORMIE 
PYSZNYCH ŻELKÓW:
• witamina C  wspiera układ odpornościowy 

• witamina B3 pomaga zachować zdrową skórę

• witamina B5 pozytywnie wpływa na sprawność 
umysłową

• witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności 
hormonalnej

• witamina B12 wspomaga produkcję czerwonych 
krwinek

• kwas foliowy jest niezbędny dla kobiet  
w ciąży 
 
Wszystkie witaminy przyczyniają się do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i znużenia, podnosząc jakość 
codziennego życia dzieci, młodzieży i dorosłych. 

NOWOŚĆ

DLA KOGO?   
Dla dzieci i dorosłych chcących uzupełnić codzienną 
dietę m.in. o kompleks witamin z grupy B niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania organizmu.  

VIT-COMPLETE GUMMIES
SUPLEMENT DIETY

• moc składników odżywczych dla całej rodziny
• wsparcie prawidłowego funkcjonowania organizmu 
• znakomite źródło witamin dla wegetarian  

Dzieci powyżej 4. roku życia: Zażyj 1 żelek dziennie. 
Dorośli: Zażyj 2 żelki dziennie.   

30 MULTIWITAMINOWYCH ŻELKÓW DLA DZIECI  
I DOROSŁYCH O SMAKU ANANASA, TRUSKAWEK  
I POMARAŃCZY 
60 g | 801029

79,00 PLN
1316,67 PLN / 1 kg

NUTRICODE NOWOŚĆ



400 IU  
w jednej 
dawce
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DLA KOGO?   
Dla osób, które chcą uzupełnić dietę w niezbędne 
nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, wzmocnić 
odporność oraz wspomóc funkcjonowanie układu 
nerwowego i krążeniowego.

SUPLEMENT DIETY NIE ZAWIERA: 
• żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn)

• orzechów ziemnych, soi i mleka

• sztucznych barwników, aromatów i konserwantów

• dodatku cukru

 
KWASY OMEGA-3 SĄ NIEZBĘDNE DO 
WŁAŚCIWEGO FUNKCJONOWANIA 
ORGANIZMU:
• wspierają układ nerwowy i zachowanie sprawności 

umysłu

• przyczyniają się do utrzymania prawidłowego 
widzenia

• pomagają zadbać o układ krążenia, w tym o pracę 
serca

• regulują poziom cholesterolu we krwi

• wpływają na wzmacnianie układu odpornościowego

O! MEGA-3 GUMMIES
SUPLEMENT DIETY

• wsparcie prawidłowego funkcjonowania organizmu 
• zawiera kwasy omega-3 pochodzące z oleju lnianego
• odpowiedni dla wegetarian  

Dzieci powyżej 4. roku życia: Zażyj 1 żelek dziennie. 
Dorośli: Zażyj 2 żelki dziennie.

30 ŻELKÓW DLA DZIECI I DOROSŁYCH 
O POMARAŃCZOWYM SMAKU 
120 g | 801021

99,00 PLN
825,00 PLN / 1 kg

Kwas alfa-linolenowy (ALA) należy do niezbędnych 
nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) z grupy omega-3. 
Ponadto jest przetwarzany w organizmie na niezwykle cenne dla 
zdrowia kwasy EPA i DHD.

DLA KOGO?   
Dla dzieci i dorosłych chcących uzupełnić niedobory 
witaminy D3, wzmocnić odporność oraz zadbać o układ 
kostny i mięśniowy. 

VIT-D3 GUMMIES
SUPLEMENT DIETY

• znakomicie uzupełnia niedobory tzw. witaminy słońca 
niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

• odpowiedni dla wegetarian 

Dzieci powyżej 4. roku życia: Zażyj 1 żelek dziennie. 
Dorośli: Zażyj 2 żelki dziennie.   

30 ŻELKÓW DLA DZIECI I DOROSŁYCH 
O TRUSKAWKOWYM SMAKU 
75 g | 801028

79,00 PLN
1053,33 PLN / 1 kg

NOWOŚĆ

SUPLEMENT DIETY NIE ZAWIERA: 
• mleka

• żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn)

• konserwantów

 
CENNA WITAMINA SŁOŃCA
Witamina D3 nie tylko pomaga w utrzymaniu 
zdrowych kości i zębów, lecz także wspiera właściwe 
funkcjonowanie mięśni i układu odpornościowego. 
Jej długotrwały niedobór może zaburzyć równowagę 
fizjologiczną organizmu i prowadzić do wielu poważnych, 
przewlekłych schorzeń. Najważniejszą drogą dostarczania 
witaminy D3 jest skórna synteza pod wpływem promieni 
słonecznych, dlatego jesienią i zimą, a nawet przez cały 
rok na terenach o słabym nasłonecznieniu,  
jej suplementacja jest kluczowa.  

NUTRICODE 



34 35

SUPLEMENT DIETY NIE ZAWIERA: 
• orzeszków ziemnych, soi, mleka

• żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn)

• sztucznych barwników, aromatów i konserwantów

DLA KOGO?   
Dla dzieci, które wciąż intensywnie rosnąc, potrzebują 
wzmocnienia zębów i kości, a także dorosłych, którzy chcą 
uzupełnić niedobory witaminy D w organizmie.

 
CO ZAWDZIĘCZAMY WITAMINIE D?
• właściwy poziom wapnia we krwi

• mocne kości i zdrowe zęby

• efektywną pracę mięśni

• prawidłowe funkcjonowanie układu 
odpornościowego

• usprawnienie procesu podziału komórek

• odpowiednie przyswajanie wapnia i fosforu

HEALTHY BONES GUMMIES
SUPLEMENT DIETY

• suplementacja dla całej rodziny
• doskonałe źródło witaminy D
• dla zdrowych zębów i mocnych kości
• o pysznym, cytrusowym smaku 

Dzieci powyżej 4. roku życia: Zażyj 1 żelek dziennie. 
Dorośli: Zażyj 3 żelki dziennie.

30 ŻELKÓW DLA DZIECI I DOROSŁYCH 
O CYTRYNOWYM SMAKU 
66 g | 801019

79,00 PLN
1196,96 PLN / 1 kg

SUPLEMENT DIETY NIE ZAWIERA: 
• orzechów ziemnych, soi i mleka

• żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn)

• sztucznych barwników, aromatów i konserwantów

• dodatku cukru

Każdy żelek zawiera aż 2,5 miliarda jednostek 
zidentyfikowanego szczepu bakterii probiotycznych 
Bacillus coagulans. Ich wyjątkowa wytrzymałość 
sprawia, że są odporne na działanie kwaśnego 
soku żołądkowego i nie ulegają trawieniu, łagodząc 
dolegliwości układu pokarmowego takie jak zaparcia 
czy biegunki.

PROBIOTIC GUMMIES
SUPLEMENT DIETY

• kompleksowa odbudowa naturalnej mikroflory jelitowej 
organizmu

• wielotorowe, pozytywne działanie na organizm, 
zwłaszcza na układ pokarmowy

• odpowiedni dla wegetarian 

Dzieci powyżej 4. roku życia: Zażyj 1 żelek dziennie. 
Dorośli: Zażyj 1-2 żelki dziennie.

30 ŻELKÓW DLA DZIECI I DOROSŁYCH O SMAKU 
TRUSKAWEK I POMARAŃCZY 
60 g | 801020

99,00 PLN
1650,00 PLN / 1 kg

 
IDEALNE WSPARCIE ORGANIZMU  
W PODRÓŻY
Zmiana środowiska i diety wpływają niekorzystnie na 
florę bakteryjną jelit. Zaburzenia w jej równowadze, 
czyli tzw. dysbioza, skutkuje problemami trawiennymi, 
dyskomfortem w obrębie przewodu pokarmowego oraz 
nietolerancją spożywanych produktów. Stosowanie 
PROBIOTIC GUMMIES w czasie podróży zmniejszy 
ryzyko wystąpienia tych objawów, a dodatkowo ułatwi 
trawienie lokalnych potraw, pozwalając cieszyć się nią 
w pełni.

NUTRICODE 

TERAZ TAKŻE DLA DZIECI

DLA KOGO? 
Dla osób, które cierpią na dolegliwości ze strony 
układu pokarmowego spowodowane m.in. stresem, 
zmianą środowiska i diety oraz antybiotykoterapią. 
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SUPLEMENT DIETY NIE ZAWIERA: 
• mleka i dodatku cukru

• żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn)

• konserwantów

DLA KOGO?   
Dla sportowców i osób aktywnych fizycznie pragnących 
zadbać o odpowiednią jakość treningu oraz jego 
zadowalające efekty.

 
SUPLEMENTACJA NA MEDAL DLA 
ATLETYCZNEJ SYLWETKI 
Kiedy efekty ćwiczeń na siłowni nie są 
satysfakcjonujące, na ratunek przychodzi BCAA – 
kompleks trzech aminokwasów (L-leucyny, L-izoleucyny 
i L-waliny w optymalnej proporcji 2:1:1) pomagających  
w budowie i odbudowie tkanki mięśniowej. Jako że 
żadna z tych substancji nie jest wytwarzana samoistnie 
przez organizm, warto dostarczać je w formie 
suplementu diety, aby wspomóc proces dążenia 
do atletycznej sylwetki. 

NOWOŚĆ

STRONG MUSCLE GUMMIES
SUPLEMENT DIETY

• oparty na aminokwasach BCAA 
• doskonałe wsparcie dla sportowców i osób aktywnych 

fizycznie 
• wspomaga efektywność treningu i regenerację po 

wysiłku 
• odpowiedni dla wegetarian  

Zażyj 2 żelki dziennie.  

30 ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH  
O POMARAŃCZOWYM SMAKU 
114 g | 801032

139,00 PLN
1219,30 PLN / 1 kg

SUPLEMENT DIETY NIE ZAWIERA: 
• mleka i dodatku cukru

• żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn)

• konserwantów

DLA KOGO?   
Dla osób potrzebujących zastrzyku energii podczas ćwiczeń 
fizycznych. 

NOWOŚĆ

ENERGY KICK GUMMIES
SUPLEMENT DIETY

• doskonałe źródło energii dla osób aktywnych
• wspomaga wytrzymałość w trakcie ćwiczeń fizycznych
• wspiera procesy regeneracji potreningowej
• pomaga w zachowaniu szczupłej sylwetki
• odpowiedni dla wegetarian  

Zażyj 2 żelki dziennie.  

30 ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH  
O BORÓWKOWYM SMAKU 
117 g | 801030

139,00 PLN
1188,03 PLN / 1 kg

 
TŁUSZCZ, KTÓRY PRZEMIENIA SIĘ  
W ENERGIĘ
W ENERGY KICK GUMMIES zawarliśmy L-karnitynę 
odpowiadającą za transport kwasów tłuszczowych 
do mitochondriów, gdzie przetwarzane są w energię 
niezbędną do prawidłowego funkcjonowania komórek 
organizmu. Dzięki swoim właściwościom jest tak 
popularna wśród sportowców, którym zależy na 
poprawie wytrzymałości w trakcie treningu  
i usprawnieniu procesów regeneracji po zakończeniu 
ćwiczeń.

NUTRICODE 
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DLA KOGO?   
Dla tych, którzy chcą wspomóc prawidłowe 
funkcjonowanie układu pokarmowego.

NOWOŚĆ

SUPLEMENT DIETY NIE ZAWIERA: 
• mleka i dodatku cukru

• żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn)

• konserwantów

 
BŁONNIK O WIELU WŁAŚCIWOŚCIACH 
Inulina jest naturalnym, niskokalorycznym cukrem 
powstającym w procesie obróbki korzenia cykorii. Nie 
jest trawiona przez żołądek, dzięki czemu pełni rolę 
błonnika pokarmowego. Wykazuje wiele korzyści dla 
zdrowia:

• wspiera pracę jelit

• wykazuje działanie prebiotyczne – przyczynia się do 
utrzymania równowagi bakteryjnej w jelitach 

• wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn

• wpływa na lepszą przyswajalność mikro-  
i makroelementów

• pomaga kontrolować ilość przyjmowanych 
pokarmów, dając uczucie sytości

• wspiera regulowanie gospodarki węglowodanowej 
i lipidowej

FIBER GUMMIES
SUPLEMENT DIETY

• z inuliną wspierającą prawidłową pracę przewodu 
pokarmowego

• odpowiedni dla wegetarian 

Zażyj 2 żelki dziennie w trakcie lub po posiłku.

30 ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH  
O JABŁKOWYM SMAKU 
147 g | 801033

99,00 PLN
673,47 PLN / 1 kg

DLA KOGO?   
Dla osób aktywnych fizycznie, odchudzających się, chcących 
poprawić swoją witalność. 

NOWOŚĆ

FIT LINE GUMMIES
SUPLEMENT DIETY

• oparty na sprzężonym kwasie linolowym (CLA)
• wspiera pracę nad zgrabną sylwetką
• odpowiedni dla wegetarian  

Zażyj 1 żelek dziennie.  

30 ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH  
O WIŚNIOWYM SMAKU 
117 g | 801031

139,00 PLN
1188,03 PLN / 1 kg

SUPLEMENT DIETY NIE ZAWIERA: 
• mleka i dodatku cukru

• żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn)

• konserwantów

 
NA DRODZE DO IDEALNEJ SYLWETKI
Sprzężony kwas linolowy CLA jest powszechnie 
stosowany przez osoby uprawiające sport i będące na 
diecie redukcyjnej, gdyż wspomaga spalanie tłuszczu 
i wykazuje wielotorowe działanie prozdrowotne. 
W połączeniu z regularnym treningiem i zdrowymi 
nawykami żywieniowymi stanie się Twoim 
sprzymierzeńcem na drodze do idealnej sylwetki.

NUTRICODE 



40 41

DLA KOGO?   
Dla osób chcących szczególnie zadbać o swój wzrok. 
Idealny dla tych, którzy dużo czasu spędzają przed ekranem 
monitora, przebywają w sztucznym oświetleniu, często 
odczuwają dyskomfort związany ze zmęczeniem oczu.

SUPLEMENT DIETY NIE ZAWIERA: 
• żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn)

• orzechów ziemnych, soi i mleka

• sztucznych barwników, aromatów i konserwantów

• dodatku cukru

 
PYSZNE ŻELKI WSPIERAJĄCE 
PRAWIDŁOWE WIDZENIE:
• luteina i zeaksantyna to główne barwniki 

występujące w plamce żółtej, która m.in. poprawia 
ostrość widzenia oraz chroni siatkówkę oka przed 
uszkodzeniem przez niebieskie światło

• cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia, 
a także przyczynia się do utrzymania prawidłowego 
metabolizmu witaminy A

• witaminy E i C pomagają w ochronie komórek przed 
stresem oksydacyjnym, co ma pozytywny wpływ na 
zachowanie właściwej kondycji wzroku

EYE PROTECT GUMMIES
SUPLEMENT DIETY

• perfekcyjna kompozycja składników aktywnych 
wspomagających prawidłowe widzenie

• z luteiną i zeaksantyną
• odpowiedni dla wegetarian 

Zażyj 1 żelek dziennie.

30 ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH 
O POMARAŃCZOWYM SMAKU 
90 g | 801022

99,00 PLN
1100,00 PLN / 1 kg

DLA KOGO?   
Dla każdego, kto chce w naturalny i przyjemny sposób 
stracić na wadze, a zyskać na zdrowiu.

PERFECT SLIM GUMMIES
SUPLEMENT DIETY

• z naturalnymi ekstraktami dla perfekcyjnej sylwetki
• zawiera najwyższej jakości ketony malinowe
• odpowiedni dla wegetarian 

Zażyj 2 żelki dziennie. 

28 ŻELKÓW DLA DOROSŁYCH  
O JABŁKOWYM SMAKU 
112 g | 801023

139,00 PLN
1241,07 PLN / 1 kg

SUPLEMENT DIETY NIE ZAWIERA: 
• żelatyny wieprzowej (stworzony na bazie pektyn)

• orzechów ziemnych, soi i mleka

• sztucznych barwników, aromatów i konserwantów

• dodatku cukru

 
NATURALNA DROGA DO PIĘKNA
Dzięki starannie dobranym ekstraktom roślinnym żelki 
PERFECT SLIM pomogą Ci w uzyskaniu pięknej i smukłej 
sylwetki.

•  zawarty w ekstrakcie z zielonej kawy kwas 
chlorogenowy zmniejsza kumulację zapasów 
węglowodanów i tłuszczów w organizmie oraz 
sprzyja nasileniu spalania tkanki tłuszczowej, efekt 
ten dodatkowo wzmacnia pobudzająca metabolizm 
kofeina

• ekstrakt z Garcinia cambogia będący źródłem kwasu 
hydroksycytrynowego (HCA) spowalnia wytwarzanie 
tłuszczu w organizmie

• ekstrakt z ketonów z malin przyczynia się do 
ograniczenia odkładania tkanki tłuszczowej 
i wspomaga spalanie tej już nagromadzonej, ponadto 
wpływa na przyspieszenie metabolizmu i regulację 
glukozy we krwi

NUTRICODE 
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