
SUPLEMENTY DIETY MARKI ZYSKAJ ZDROWIE TO PREPARATY 
PRODUKOWANE W POLSCE, WYTWARZANE Z WIELKĄ DBAŁOŚCIĄ O STANDARDY.

PRODUKCJA PROWADZONA JEST Z WYKORZYSTANIEM MASZYN 
CZOŁOWYCH PRODUCENTÓW NA ŚWIECIE. 

P r o d u k t y  z e  z n a k i e m

K A T A L O G  P R O D U K T Ó W

Suplement diety zawiera połączenie ekstraktu z tymianku, pod-
biału oraz specjalne skomponowanych 20 ziół. Ekstrakt z tymian-
ku działa wspomagająco przy podrażnieniu gardła i  strun gło-
sowych.

Sposób użycia: pastylkę należy przyjmować po posiłku, ssać po-
woli i nie rozgryzać.

Ostrzeżenie: nie należy przekraczać zalecanej do spożycia 
dziennej porcji. Nie należy stosować w  przypadku nadwrażli-
wości na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie jest 
wskazany dla kobiet w  ciąży i  karmiących piersią. Ze względu 
na zawartość lukrecji osoby chore na nadciśnienie tętnicze po-
winny unikać nadmiernego spożycia. Przebarwienia pastylek 
mogą występować w  wyniku zastosowania naturalnych skład-
ników i nie stanowią wady wyrobu. Suplement diety nie może 
być traktowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 
Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawi-
dłowego funkcjonowania organizmu. 

Warunki przechowywania: preparat należy przechowywać 
w  temperaturze pokojowej (15-25° C), w  suchym miejscu, nie-
dostępnym dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem. 

Zawartość opakowania: 24 pastylki do ssania (2 blistry po 
12 pastylek)

Masa netto: 24 x 2,5 g = 66 g

NUMER 
KARTY
77187

Tymianek i podbiał
Suplement diety

NUMER 
KARTY
77186

Porost islandzki z witaminą C 
Suplement diety

SUPLEMENT Y DIET Y

Składniki: cukier, syrop glukozowy, ekstrakt z liścia podbiału, 
ekstrakt z ziela tymianku, miód w proszku, ekstrakt z 20 ziół (ko-
rzeń lukrecji, liść babki lancetowatej, liść jeżyny właściwej, zie-
le mięty pieprzowej, ziele rumianku, liść eukaliptusa, owoc ko-
pru włoskiego, kwiat bzu czarnego, porost islandzki, owoc dzi-
kiej róży, kwiat lipy, ziele miodunki plamistej, kwiatostan głogu, 
kwiat nagietka lekarskiego, liść szałwii lekarskiej, ziele krwaw-
nika pospolitego, kwiat pierwiosnka lekarskiego, owoc bie-
drzeńca anyżu, ziele melisy, kwiat dziewanny kutnerowatej). 
Zalecana do spożycia dzienna porcja preparatu:  osoby powy-
żej 12. roku życia do 4 pastylek dziennie.

Zawartość poszczególnych składników:

SKŁADNIK Zawartość  
w 1 pastylce

Zawartość  
w 4 pastylkach

Ekstrakt  
z ziela tymianku1

(Thymus vulgaris L.)
67,5 mg 270 mg

Ekstrakt  
z liścia podbiału

(Tussilago farfara L.)
67,5 mg 270 mg

Wyciąg z 20 ziół 5 mg 20 mg

Wyprodukowano przez: Stella Nutrition Sp. z .o.o. dla: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin.

Suplement diety w postaci pastylek do ssania o smaku czarnej 
porzeczki. Produkt zawiera wysokiej jakości ekstrakt z porostu is-
landzkiego wzbogacony o witaminę C. Porost islandzki jest rośli-
ną zawierającą substancje śluzowe, łagodzi błonę śluzową  gar-
dła, krtani i strun głosowych. Wspiera prawidłowe funkcjonowa-
nie układu odpornościowego. 

Sposób użycia: pastylkę należy przyjmować po posiłku, ssać  
powoli i nie rozgryzać. 

Zalecana do spożycia dzienna porcja preparatu: osoby od 4. 
roku życia do 6 pastylek dziennie. 

Ostrzeżenie: nie należy przekraczać zalecanej do spożycia 
dziennej porcji. Nie należy stosować w  przypadku nadwrażli-
wości na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w cią-
ży i  karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powin-
ny skonsultować się z lekarzem. Suplement diety nie może być 

traktowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 
Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla pra-
widłowego funkcjonowania organizmu. Przebarwienia pastylek 
mogą występować w wyniku zastosowania naturalnych składni-
ków i nie stanowią wady wyrobu.

Warunki przechowywania: preparat należy przechowywać 
w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu, niedo-
stępnym dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem. 

Zawartość opakowania: 24 pastylki do ssania (2 blistry po 
12 pastylek)

Masa netto: 24 x 2,5 g = 66 g

Składniki: cukier, syrop glukozowy, ekstrakt z porostu islandz-
kiego, witamina C (kwas L-askorbinowy), aromat, skoncentrowa-
ny sok z czarnej porzeczki. 

SKŁADNIK ZAWARTOŚĆ  
W 1 PASTYL.

ZAWARTOŚĆ  
W 2 PASTYL.

ZAWARTOŚĆ  
W 3 PASTYL.

ZAWARTOŚĆ  
W 4 PASTYL.

ZAWARTOŚĆ  
W 5 PASTYL.

ZAWARTOŚĆ  
W 6 PASTYL.

Ekstrakt z porostu 
islandzkiego 

(Cetraria Islandica L.)
80 mg 160 mg 240 mg 320 mg 400 mg 480 mg

WITAMINA C 12 mg  
(15% RWS*)

24 mg  
(30% RWS*)

36 mg  
(45% RWS*)

48 mg  
(60% RWS*)

60 mg  
(75% RWS*)

72 mg  
(90% RWS*)

* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
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Suplement diety Witamina B Complex zawiera: witaminę B6, niacy-
nę, tiaminę i biotynę, które pomagają w utrzymaniu prawidłowych 
funkcji psychologicznych oraz prawidłowym funkcjonowaniu ukła-
du nerwowego. Do zmniejszenia zmęczenia i znużenia przyczynia-
ją się: witamina B6, niacyna, kwas pantotenowy, ryboflawina, kwas 
foliowy i witamina B12. W prawidłowym funkcjonowaniu układu od-
pornościowego pomagają: kwas foliowy, witaminy B12 i B6.

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza; amid kwasu niko-
tynowego, substancja glazurująca: hydroksypropylometylocelu-
loza, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelu-
lozy usieciowiona, D-pantotenian wapnia, substancja przeciw-
zbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; cyjanoko-
balamina, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, 
ryboflawina, substancja glazurująca: glikol polietylenowy, sub-
stancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: tlenki 
i wodorotlenki żelaza, substancje glazurujące: poliwinylopiroli-
don, guma arabska; trójglicerydy kaprylowo-kaprynowe z oleju 
palmowego, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna.

Zalecane spożycie: 1 tabletka 1 raz dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w  ciągu 
dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut 
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Zdrowy styl życia, w tym zróż-
nicowany sposób żywienia, stanowi podstawę zachowania do-
brego stanu zdrowia. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i kar-
miących piersią.

Opakowanie zawiera: 50 tabletek powlekanych.

Zawartość netto: 16 g

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, 
niedostępnym dla małych dzieci.

Dystrybutor: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., 
ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin.

NUMER 
KARTY
70803

WITAMINA B complex 
Suplement diety

Porcja zawiera:

ILOŚĆ
TABLETEK NIACYNA

KWAS
PANTOTENOWY
(WITAMINA B5)

RYBOFLAWINA
(WITAMINA B2)

WITAMINA
B6

TIAMINA
(WITAMINA B1)

KWAS
FOLIOWY BIOTYNA WITAMINA

B12

1 16 mg 6 mg 1,4 mg 1,4 mg 1,1 mg 200 μg 50 μg 2,5 μg

RWS* 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Suplement diety Witamina A+E to preparat w  postaci kapsu-
łek miękkich zawierający rozpuszczalne w tłuszczach witaminy 
A i E. Witamina A odgrywa rolę w procesie specjalizacji komórek. 
Pomaga zachować zdrową skórę, pomaga również w utrzyma-
niu prawidłowego stanu błon śluzowych. Pomaga w prawidło-
wym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz utrzyma-
niu prawidłowego widzenia. Przyczynia się do utrzymania pra-
widłowego metabolizmu żelaza. Witamina E pomaga w ochro-
nie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Składniki: olej słonecznikowy, żelatyna wołowa, octan dl-alfa 
tokoferylu, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, palmity-
nian retinylu.

Opakowanie zawiera 30 kapsułek.

Dystrybutor: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., 
ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka 1 raz dziennie.

Porcja zawiera:

SKŁADNIKI ZAWARTOŚĆ W 1 KAPS. RWS*

WITAMINA A 750 μg 94%

WITAMINA E 20 mg 167%

* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w  ciągu 
dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut 
(zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego stylu życia. Ważne 
jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdro-
wego stylu życia.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, 
niedostępnym dla małych dzieci.

NUMER 
KARTY
72446

WITAMINA A+E 
Suplement diety

Zawarta w suplemencie diety Witamina B12  pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu od-
pornościowego oraz pomaga w  prawidłowej produkcji czerwonych krwinek. Przyczynia się do 
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz prawidłowego metabolizmu ho-
mocysteiny. Witamina B12 pomaga w  utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych i  pra-
widłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęcze-
nia i znużenia.

Zalecane spożycie: 1 tabletka 1 raz dziennie.

ILOŚĆ TABLETEK ZAWARTOŚĆ WIT. B12 RWS*

1 10 μg 400%

* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być 
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego stylu życia. Ważne jest stoso-
wanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdrowego stylu życia.

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza; metylokobalamina, substancje przeciwzbrylające: 
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu.

Opakowanie zawiera 120 tabletek.

Zawartość netto: 37 g.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

Dystrybutor: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin.

NUMER 
KARTY
70975

WITAMINA B12 
Suplement diety
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NUMER 
KARTY
69358

MAGNEZ + B1 B6 B12 
Suplement diety

Suplement diety Magnez + B1 B6 B12 to preparat zawierający organiczną, wysoce przyswajalną formę 
magnezu w postaci cytrynianu magnezu z dodatkiem witamin z grupy B. Magnez pomaga w prawidło-
wym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśni, przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia i znużenia. 
Witaminy B6 i B12 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Tiamina (witamina B1) 
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca.

Składniki: magnez, substancje wypełniające: celuloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowio-
na, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; witamina 
B12, witamina B6, tiamina (witamina B1).

Zalecane spożycie: 1 tabletka 1 raz dziennie.

Porcja zawiera:

SKŁADNIKI ZAWARTOŚĆ W 1 TABL. RWS* W 1 TABL.

MAGNEZ 56,25 mg 15%

WITAMINA B6 1,4 mg 100%

TIAMINA 1,1 mg 100%

WITAMINA B12 2,5 μg 100%

*RWS - referencyjna wartość spożycia

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stoso-
wany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego stylu życia. Ważne jest stosowanie zbi-
lansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia.

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Dystrybutor: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin.

NUMER 
KARTY
71139

Witamina D3 2000 
Suplement diety

Suplement diety Witamina D3 2000 to wysokiej jakości prepa-
rat stanowiący źródło naturalnej witaminy D (cholekalcyfero-
lu). 1 kapsułka preparatu zawiera 50 μg (2000 IU) cholekalcyfe-
rolu. Witamina D zawarta w preparacie pomaga w utrzymaniu 
zdrowych kości i  zębów, pomaga także w  prawidłowym funk-
cjonowaniu układu odpornościowego. Pomaga w prawidłowym 
wchłanianiu/wykorzystaniu wapnia i fosforu oraz w utrzymaniu 
prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Bierze udział w proce-
sie podziału komórek. Organizm produkuje naturalną witaminę 
D na drodze syntezy skórnej pod wpływem promieniowania sło-
necznego, jednakże w  okresie letnim ze względu na stosowa-
nie kosmetyków ochronnych z filtrami oraz jesienno-zimowym,  
gdy nasłonecznienie jest mniejsze, a także u osób starszych zo-
staje ona częściowo ograniczona. Preparat uzupełnia codzienną 
dietę w wysokiej jakości naturalną witaminę D.

Składniki: trójglicerydy kaprylowo-kaprynowe z  oleju palmo-
wego, żelatyna wołowa, substancja utrzymująca wilgoć: glice-
rol; cholekalcyferol.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie.

Porcja zawiera:

SKŁADNIKI ZAWARTOŚĆ W 1 KAPS. RWS*

WITAMINA D 
(cholekalcyferol) 50 μg 1000 %

* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w  ciągu 
dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut 
(zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego stylu życia. Ważne 
jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdro-
wego stylu życia.

Opakowanie zawiera: 60 kapsułek miękkich.

Zawartość netto: 8 g

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, 
w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Dystrybutor: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin.

•	 wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,
•	 wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego,
•	 250% referencyjnej wartości spożycia (w 1 tabletce).

Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie.

Opakowanie zawiera 25 blistrów po 30 tabletek.

Przechowywać w  temperaturze pokojowej, w  suchym miejscu, w  sposób 
niedostępny dla małych dzieci.

Dystrybutor: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin.

NUMER 
KARTY
69360

WITAMINA C 200 mg 
Suplement diety
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Suplement diety Asparaginum Magnez + Potas zawiera ma-
gnez, potas, witaminę B6 oraz  L-asparginian cynku. Magnez po-
maga w  utrzymaniu równowagi elektrolitowej, prawidłowym 
funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśni oraz w utrzymaniu 
zdrowych zębów i kości. Przyczynia się do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych 
funkcji psychologicznych. Potas pomaga w prawidłowym funk-
cjonowaniu układu nerwowego i mięśni oraz w utrzymaniu pra-
widłowego ciśnienia krwi. Cynk pomaga w  utrzymaniu prawi-
dłowej równowagi kwasowozasadowej. Witamina B6 przyczynia 
się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz pomaga 
w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

Składniki: chlorek potasu, węglan magnezu, substancja wypeł-
niająca: celuloza; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezo-
we kwasów tłuszczowych; L-asparginian cynku, substancja prze-
ciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; chlorowodorek pirydoksyny.

Zalecane spożycie: 2 tabletki 1 raz dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w  ciągu 
dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut 
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Zdrowy styl życia, w tym zróż-
nicowany sposób żywienia, stanowi podstawę zachowania do-
brego stanu zdrowia.

Porcja zawiera:

SKŁADNIKI ZAWARTOŚĆ 
W 2 TABL.

RWS* 
W 2 TABL.

Potas 300 mg 15%

Magnez 56,25 mg 15%

Witamina B6 1,4 mg 100%

Cynk 1,5 mg 15%

*RWS - referencyjna wartość spożycia

Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Zawartość netto: 22 g.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, 
niedostępnym dla małych dzieci. 

Dystrybutor: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o.
ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin.

NUMER 
KARTY
69357

ASPARAGINUM MAGNEZ + POTAS 
Suplement diety

NUMER 
KARTY
70802

TRAN 
Suplement diety

Tran znany jest ze swych dobroczynnych właściwości dla organizmu. Tran to suplement diety zawie-
rający w swoim składzie wysokiej jakości olej z wątroby rekina standaryzowany na zawartość 20% al-
kilogliceroli, a także rozpuszczalne w tłuszczach witaminy: A, D i E. Witamina A pomaga w prawidło-
wym funkcjonowaniu układu odpornościowego, pomaga zachować zdrową skórę i  utrzymać prawi-
dłowy stan błon śluzowych oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia. Witamina D poma-
ga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystaniu wap-
nia i fosforu oraz utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Witamina E pomaga w ochro-
nie komórek przed stresem oksydacyjnym. Porcja dzienna preparatu zawiera aż 500 mg oleju z wątro-
by rekina i pokrywa 100% dziennego zapotrzebowania na witaminę E oraz 120% dziennego zapotrze-
bowania na witaminę D.

Składniki: olej z  wątroby rekina, żelatyna wołowa, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, witami-
na E, witamina A, witamina D.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka 2 razy dziennie, najlepiej na pół godziny przed posiłkiem.

Porcja zawiera:

SKŁADNIK ZAWARTOŚĆ W 2 KAPS.

Olej z wątroby rekina 500 mg

– w tym alkilogliceroli 100 mg

WITAMINA E (ekwiwalent alfa-tokoferolu) 12 mg (100% RWS*)

WITAMINA A (ekwiwalent retinolu) 800 μg (100% RWS*)

WITAMINA D 6 μg (120% RWS*)

* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być sto-
sowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Ważne jest stosowanie 
zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Opakowanie zawiera 120 kapsułek miękkich.

Dystrybutor: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin.

MultiBactin jest suplementem diety, w  którego skład wcho-
dzi 5  miliardów żywych kultur bakterii 10 wyselekcjonowa-
nych szczepów oraz inulina i  Fibregum™ – rozpuszczalny błon-
nik z akacji.

Składniki: glukoza, żelatyna wołowa, Fibregum™ (błonnik 
rozpuszczalny z  akacji), inulina, liofilizat 10 szczepów bakte-
rii (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus 
rhamnosus, Bifidobacterium breve, Lactobacillus plantarum, 
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Lactobacillus 
helveticus*, Lactococcus lactis*, Streptococcus thermophilus*), 
stabilizator: askorbinian sodu; substancje przeciwzbrylające: 
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, 
stabilizator: glutaminian monosodowy; inozytol, barwnik: dwu-
tlenek tytanu. 
* bakterie pochodzące z mleka

Zalecane spożycie: 1 kapsułka 1 raz dziennie. Kapsułkę po-
łknąć, popijając szklanką zimnego lub letniego płynu (woda lub 
mleko). Kapsułkę można otworzyć, a następnie rozpuścić jej za-
wartość w  zimnym lub letnim płynie. Preparat należy spożyć 
bezpośrednio po przygotowaniu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w  ciągu 
dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut 
(zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego stylu życia. Ważne 
jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdro-
wego trybu życia.

Opakowanie zawiera 10 kapsułek.

Zawartość netto: 3 g

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, 
niedostępnym dla małych dzieci.

NUMER 
KARTY
69359

MULTIBACTIN 
Suplement diety

Porcja zawiera:

SUBSTANCJA CZYNNA ZAWARTOŚĆ W 1 KAPS.**

Liofilizat bakterii (10 szczepów) 5 mld bakterii (5 × 109 CFU)

Lactobacillus acidophilus 1,0 × 109 CFU

Lactobacillus casei 1,0 × 109 CFU

Lactobacillus rhamnosus 0,75 × 109 CFU

Bifidobacterium breve 0,5 × 109 CFU

Lactobacillus plantarum 0,5 × 109 CFU

Bifidobacterium bifidum 0,25 × 109 CFU

Bifidobacterium longum 0,25 × 109 CFU

Lactobacillus helveticus* 0,25 × 109 CFU

Lactococcus lactis* 0,25 × 109 CFU

Streptococcus thermophilus* 0,25 × 109 CFU

oraz

Fibregum™ – błonnik 
rozpuszczalny z akacji

40 mg

Inulina 40 mg

CFU – jednostki tworzące kolonie
* bakterie pochodzące z mleka
** ilość bakterii w trakcie wytwarzania

Dystrybutor: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin.
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NUMER 
KARTY
70802

TRAN 
Suplement diety

Wyciąg z liści morwy białej przyczynia się do utrzymania równowagi metabolizmu węglo-
wodanów w organizmie. Morwa biała wspomaga prawidłową produkcję insuliny oraz ko-
rzystnie wpływa na rozkład polisacharydów.

Składniki: wyciąg z liści morwy białej, sub. wypełniające: celuloza, sól sodowa karboksyme-
tylocelulozy usieciowana; sub. przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, 
dwutlenek krzemu, sub. glazurujące: sorbitole, kwasy tłuszczowe, guma arabska, karagen.

Zalecane spożycie: 1 tabletka 1 raz dziennie pół godziny przed posiłkiem.

Porcja zawiera:

ILOŚĆ 
TABLETEK

WYCIĄG Z LIŚCI MORWY BIAŁEJ 
W PRZELICZENIU NA SUSZ. LIŚĆ  

MORWY BIAŁEJ

WYCIĄG Z LIŚCI 
MORWY BIAŁEJ

1 6000 mg 600 mg

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w  ciągu dnia. Suplement diety nie 
może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu ży-
cia. Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia. 

Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. U osób stosujących terapię insu-
linową lub doustne leki hipoglikemizujące stosować po konsultacji z lekarzem.

Opakowanie zawiera 60 tabletek powlekanych.

Zawartość netto: 42 g

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla 
małych dzieci.

Dystrybutor: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin.

NUMER 
KARTY
70801

MORWA BIAŁA 
Suplement diety

Suplement diety Diosmina 500 Complex zawiera diosminę, he-
sperydynę, wyciąg z  ruszczyka, witaminę C i  rutynę. Ruszczyk 
kolczasty korzystnie wpływa na zdrowie nóg i  krążenie żylne: 
jest pomocny w  przypadku zmęczenia i  uczucia ciężkich nóg. 
Rewitalizuje i  przynosi ulgę oraz uczucie lekkości w  nogach. 
Witamina C przyczynia się również do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia oraz pomaga w ochronie komórek przed 
stresem oksydacyjnym. Rutyna należy do grupy flawonoidów, 
a pozyskiwana jest z kwiatów perełkowca japońskiego. 

Diosmina 500 Complex:
•	 przynosi ulgę i uczucie lekkości w nogach  

(wyciąg z ruszczyka),
•	 wspiera krążenie żylne (wyciąg z ruszczyka),
•	 wspomaga naczynia krwionośne (wyciąg z ruszczyka).

Składniki: mikronizowana frakcja flawonowa (diosmina 90%, 
hesperydyna 10%), substancja wypełniająca: celuloza; kwas 
L-askorbinowy, wyciąg z  korzenia ruszczyka, rutyna, substan-
cje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, 
dwutlenek krzemu; substancje glazurujące: sorbitole, kwasy 
tłuszczowe, guma arabska, karagen.

Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w  ciągu 
dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut 
(zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego stylu życia. Ważne 

jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdro-
wego stylu życia. Zaleca się konsultacje z lekarzem w przypad-
ku zamiaru stosowania suplementu diety u  osób przyjmują-
cych środki farmakologiczne oraz w przypadku podjęcia decy-
zji o długotrwałym przyjmowaniu preparatu.

Opakowanie zawiera 60 tabletek.

Zawartość netto: 36 g.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, 
w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Porcja zawiera:

SKŁADNIKI ZAWARTOŚĆ W 1 TABL.

Diosmina 450 mg

Hesperydyna 50 mg

Witamina C 40 mg (50% RWS*)

Rutyna 10 mg

Wyciąg z ruszczyka 25 mg

* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Dystrybutor: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., 
ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin.

NUMER 
KARTY
71132

DIOSMINA 500 complex  
Suplement diety

NUMER 
KARTY
70937

WĘGIEL AKTYWOWANY 
Suplement diety

Produkt uzupełniający dietę w węgiel aktywowany. Wyciąg z mięty pieprzowej wspomaga 
zdrowie układu pokarmowego.

Składniki: węgiel aktywowany, żelatyna wołowa, wyciąg z mięty pieprzowej, substancja 
wypełniająca: celuloza; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczo-
wych, dwutlenek krzemu.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie.

Porcja dzienna zawiera:

SKŁADNIKI ZAWARTOŚĆ W 1 KAPS.

WĘGIEL AKTYWOWANY 150 mg

WYCIĄG Z MIĘTY PIEPRZOWEJ 10 mg

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w  ciągu dnia. Suplement diety nie 
może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu ży-
cia. Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia.

W  przypadku stosowania produktów leczniczych, stosowanie suplementu diety nale-
ży skonsultować z  lekarzem, ponieważ węgiel może osłabiać działanie niektórych leków. 
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia.

Opakowanie zawiera: 30 kapsułek twardych.

Zawartość netto: 6 g

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla 
małych dzieci.

Dystrybutor: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin.
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Zawarte w suplemencie diety Multioptic cynk i ryboflawina (wit. B2) poma-
gają w utrzymaniu prawidłowego widzenia. Wyciąg z aksamitki przyczynia 
się do poprawy ostrości wzroku. Wyciąg z winorośli właściwej wspomaga 
krążenie żylne, pomaga utrzymać zdrowe naczynia krwionośne i kapilarne. 
Wyciąg z  sosny śródziemnomorskiej wspomaga mikrokrążenie, krążenie 
oraz chroni ściany naczyń krwionośnych. Wyciąg z borówki wspiera zdro-
wie oczu, wspomaga powstawanie kolagenu w oku, pomaga w szybszym 
dostosowaniu ostrości wzroku do ciemności. Suplement diety Multioptic 
zawiera dużą dawkę luteiny i zeaksantyny. Do ochrony przed uszkodzeniem 
oksydacyjnym przyczyniają się: wyciąg z sosny, wyciąg z winorośli właści-
wej, wyciąg z borówki. Witamina E, cynk, miedź, selen i ryboflawina poma-
gają w  ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Zawiera również 
kwasy Omega-3.

Składniki: sub. wypełniająca: celuloza, wyciąg z borówki czarnej, wyciąg 
z  aksamitki, wyciąg z  owoców winorośli właściwej, kwas L-askorbinowy, 
glukonian cynku, octan D-alfa tokoferylu, rutyna, sub. glazurująca: hydrok-
sypropylometyloceluloza, wyciąg z  kory sosny śródziemnomorskiej, sub. 
wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, sub. prze-
ciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, olej rybi mikrokap-
sułkowany (zawierający EPA i  DHA oraz skrobię kukurydzianą), barwnik: 
dwutlenek tytanu; selohvita C (węglan wapnia, selenian sodu IV), sub. prze-
ciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; glukonian miedzi, sub. glazurująca: gli-
kol polietylenowy; ryboflawina; sub. glazurująca: poliwinylopirolidon, sub. 
glazurująca: krzemian glinowo- potasowy; barwniki: kwas karminowy, błę-
kit patentowy V, sub. glazurująca: kwasy tłuszczowe.

Zalecane spożycie: 1 tabletka 1 raz dziennie. 

Opakowanie zawiera 30 tabletek powlekanych.

Zawartość netto: 20 g.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, niedostęp-
nym dla małych dzieci.

Dystrybutor: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin. 

NUMER 
KARTY
72243

MULTIOPTIC 
Suplement diety

Porcja zawiera:

SKŁADNIKI W 1 TABL. RWS*

Wyciąg z borówki (Vaccinium myrtillus L.) 
w przeliczeniu na suszony owoc borówki 
w tym: 25% antocyjanów

100 mg
10 000 mg

25 mg

-
-
-

Wyciąg z aksamitki (Tagetes L.) w tym: 
luteina 
zeaksantyna

100 mg
20 mg
4 mg

-
-
-

Olej rybi mikrokapsułkowany zawierający 
kwasy Omega-3 
w tym: EPA i DHA

10 mg
1 mg

-
-

Rutyna 20 mg -

Witamina C 40 mg 50%

Witamina E  
(mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu)

12 mg 100%

Cynk organiczny 5 mg 50%

Wyciąg z sosny śródziemnomorskiej 15 mg -

Miedź 0,5 mg 50%

Selen 27,5 μg 50%

Ryboflawina 1,4 mg 100%

Wyciąg z owoców winorośli właściwej 
w tym: transresweratrol

45 mg
2,25 mg

-
-

* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement 
diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej die-
ty. Zdrowy styl życia, w tym zróżnicowany sposób żywienia, stanowi podsta-
wę zachowania dobrego stanu zdrowia.

NUMER 
KARTY
72059

MULTIWITAMINA  
+ żeń-szeń     
Suplement diety

Tabletki musujące o smaku pomarańczowym. Zawiera substancje słodzące. 

Zawartość witamin i składników aktywnych  
w zalecanej dziennej porcji 

SKŁADNIKI ZAWARTOŚĆ  
W 1 TABL. 

RWS*   
W 1 TABL. 

WITAMINA C 40 mg 50%

NIACYNA 8 mg 50%

WITAMINA E 6 mg 50%

KWAS PANTOTENOWY 3 mg 50%

WITAMINA B6 0,7 mg 50%

RYBOFLAWINA 0,7 mg 50%

TIAMINA 0,55 mg 50%

KWAS FOLIOWY 100 µg 50%

BIOTYNA 25 µg 50%

WITAMINA B12 1,25 µg 50%

EKSTRAKT Z ŻEŃ-SZENIA 100 mg  

*RWS -  Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie. 

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu. Suplementy diety nie mogą 
być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie stosować 
w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. 

Sposób przygotowania: rozpuścić jedną tabletkę w szklance (200 ml) chłod-
nej wody. 

Opakowanie zawiera:  20 tabletek musujących po 4 g każda.

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25° C. Przechowywać 
w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem. 

Dystrybutor: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin. 
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NUMER 
KARTY
70585

MAGNEZ 100 mg 
Suplement diety

NUMER 
KARTY
70586

WITAMINA C 1000  mg 
Suplement diety

NUMER 
KARTY
70587

CALCIUM  300 mg 
+ witamina c 60 mg 
Suplement diety

NUMER 
KARTY
72059

MULTIWITAMINA  
+ żeń-szeń     
Suplement diety

NUMER 
KARTY
72060

CALCIUM 300 mg 
+ kwercetyna  
Suplement diety

Tabletki musujące o smaku jeżynowym. Zawierają cukier i substancje 
słodzące. Produkt może zawierać laktozę (z mleka). 

Zawartość magnezu w zalecanej dziennej porcji

SKŁADNIKI ZAWARTOŚĆ W 1 TABL. RWS W 1 TABL. 

MAGNEZ 100 mg 26,7%

*RWS - % dziennych Referencyjnych Wartości Spożycia – dla osób dorosłych. 

Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie. 

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu. Suplementy diety 
nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej die-
ty. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. 

Sposób przygotowania: rozpuścić jedną tabletkę w  szklance (200 
ml) chłodnej wody. 

Przechowywać w  suchym miejscu w  temperaturze poniżej 25°C. 
Przechowywać w  sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić 
przed światłem.  

Opakowanie zawiera:  20 tabletek musujących po 4,2 g każda.

Dystrybutor: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., 
ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin. 

Tabletki musujące o  smaku pomarańczowym. Zawiera substan-
cje słodzące. 

Zawartość witamin i składników mineralnych 
w zalecanej dziennej porcji

SKŁADNIKI ZAWARTOŚĆ W 1 TABL. RWS* W 1 TABL. 

WAPŃ  300 mg   37,5% 

WITAMINA C  60 mg 75%

 *RWS -  Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie. 

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu. Suplementy 
diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżni-
cowanej diety. Nie stosować w  przypadku uczulenia na którykol-
wiek ze składników. 

Sposób przygotowania: rozpuścić jedną tabletkę w szklance (200 
ml) chłodnej wody. 

Przechowywać w  suchym miejscu w  temperaturze poniżej 25°C. 
Przechowywać w  sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić 
przed światłem. 

Opakowanie zawiera:  20 tabletek musujących po 4 g każda.

Dystrybutor: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., 
ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin. 

Tabletki musujące o  smaku pomarańczowym. Zawiera substan-
cje słodzące. 

Zawartość składników mineralnych i składników aktywnych 
w zalecanej dziennej porcji

SKŁADNIKI ZAWARTOŚĆ W 1 TABL. RWS W 1 TABL. 

WAPŃ  300mg   37,5% 

KWERCETYNA   30 mg 

*RWS -  Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie. 

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu. Suplementy 
diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżni-
cowanej diety. Nie stosować w  przypadku uczulenia na którykol-
wiek ze składników. 

Sposób przygotowania: rozpuścić jedną tabletkę w  szklance (200 
ml) chłodnej wody. 

Przechowywać w  suchym miejscu w  temperaturze poniżej 25°C. 
Przechowywać w  sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić 
przed światłem. 

Opakowanie zawiera:  20 tabletek musujących po 4,2 g każda.

Dystrybutor: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., 
ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin. 

Tabletki musujące o  smaku cytrynowym. Zawierają cukier i  substan-
cje słodzące. 

Zawartość witamin w zalecanej dziennej porcji

SKŁADNIKI ZAWARTOŚĆ W 1 TABL. RWS W 1 TABL. 

WITAMINA C  1000 mg 1250%

*RWS - % dziennych Referencyjnych Wartości Spożycia – dla osób dorosłych

Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie. 

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu. Suplementy die-
ty nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej 
diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik. 

Sposób przygotowania: rozpuścić jedną tabletkę w szklance (200ml) 
chłodnej wody. 

Przechowywać w  suchym miejscu w  temperaturze poniżej 25°C. 
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed 
światłem.  

Opakowanie zawiera: 20 tabletek musujących po 4,2 g każda.

Dystrybutor: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o.,
ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin. 
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PRODUKT Y 
KOSMET YCZNE

NUMER 
KARTY
70670

MAŚĆ KOŃSKA  
rozgrzewająca  
Kosmetyk

NUMER 
KARTY
72934

MAŚĆ KOŃSKA  
rozgrzewająca Forte 
Kosmetyk

Żel wyprodukowany według tradycyjnej receptury z  wysokiej jakości naturalnych surowców. Łączy 
działanie hydratacji żelu z przyjaznym działaniem olejków  eterycznych oraz ekstraktów ziołowych. 
Preparat ma działanie rozgrzewające. Efekt rozgrzania jest naturalnym objawem wzrostu ukrwienia 
i działania  czynnych substancji biologicznych.

Zastosowanie: do rozgrzania skóry przy różnorodnych dysfunkcjach spowodowanych nadmiernym 
wysiłkiem lub przemęczeniem.

Sposób użycia: nanieść preparat na skórę (tyle, ile ta jest w stanie wchłonąć). W miarę potrzeb moż-
na stosować kilka razy dziennie. Regularne stosowanie zwiększa efekt działania. Celem wzmocnienia 
efektu działania zaleca się przykrycie nasmarowanych części ciała odzieżą oraz kocowanie.

Uwaga:
•	 u osób o wrażliwej skórze preparat może wywoływać podrażnienia,
•	 nie stosować na większej powierzchni skóry niż 30%,
•	 przed właściwym zastosowaniem należy dokonać próby na niewielkiej powierzchni,
•	 produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego,
•	 nie stosować w okolicy błon śluzowych w szczególności nosa, oczu i ust,
•	 nie należy stosować na rany i skórę chorobowo zmienioną.

Opakowanie zawiera 350 g maści.

Przechowywać w temperaturze 5-25° C.

Wyprodukowano w Czechach przez Virde spol s r.o. dla:  
„Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin.

Żel wyprodukowany według tradycyjnej receptury z wysokiej jakości naturalnych surowców. Łączy 
działanie hydratacji żelu z przyjaznym działaniem olejków  eterycznych oraz ekstraktów ziołowych. 
Preparat ma działanie rozgrzewające. Efekt rozgrzania jest naturalnym objawem wzrostu ukrwienia 
i działania czynnych substancji biologicznych.

Zastosowanie: do rozgrzania skóry przy różnorodnych dysfunkcjach spowodowanych nadmiernym 
wysiłkiem lub przemęczeniem.

Sposób użycia: nanieść preparat na skórę (tyle, ile ta jest w stanie wchłonąć). W miarę potrzeb moż-
na stosować kilka razy dziennie. Regularne stosowanie zwiększa efekt działania. Celem wzmocnienia 
efektu działania zaleca się przykrycie nasmarowanych części ciała odzieżą oraz kocowanie.

Uwaga:
•	 u osób o wrażliwej skórze preparat może wywoływać podrażnienia i efekt mocnego rozgrzania 

(w celu wzmocnienia działania preparatu dodano zintensyfikowane komponenty rozgrzewające),
•	 nie stosować na większej powierzchni skóry niż 30%,
•	 przed właściwym zastosowaniem należy dokonać próby na niewielkiej powierzchni,
•	 produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego,
•	 nie stosować w okolicy błon śluzowych w szczególności nosa, oczu i ust,
•	 nie należy stosować na rany i skórę chorobowo zmienioną,
•	 nie stosować częściej niż 3 razy na dobę.

Opakowanie zawiera 350 g maści.

Przechowywać w temperaturze 5-25° C.

Wyprodukowano w Czechach przez Virde spol s r.o. dla:  
„Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin.
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NUMER 
KARTY
77717

PANTHENOL  
d-panthenol 10% 
Kosmetyk

NUMER 
KARTY
70669

KASZTANOWY ŻEL 
z rutyną 
Kosmetyk

NUMER 
KARTY
70671

MAŚĆ KOŃSKA 
chłodząca 
Kosmetyk

NUMER 
KARTY
72934

MAŚĆ KOŃSKA  
rozgrzewająca Forte 
Kosmetyk

Panthenol pianka polecana jest do pielęgnacji skóry narażonej na szkodliwy wpływ 
czynników zewnętrznych. Intensywnie nawilża, łagodzi i regeneruje. Przyjemnie i de-
likatnie chłodzi. 

Regeneruje + Łagodzi + Nawilża
Wysokie stężenie d-panthenolu (10%) skutecznie nawilża i  regeneruje. Ekstrakt z na-
gietka i  alantoina działają silnie łagodząco i  regenerująco w  pielęgnacji, a  sok z  alo-
esu skutecznie nawilża. 

Sposób użycia: Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Trzymając pojemnik pionowo 
dozować niewielką ilość na dłoń i rozprowadzić na twarz. Stosując na ciało, rozpylić bez-
pośrednio na skórę w odległości 15 cm od miejsca aplikacji.  Preparat można stosować 
codziennie. Nie stosować w okolicach nosa, oczu i ust. 

Sposób  przechowywania: Przechowywać z  dala od źródeł ciepła, gorących po-
wierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie roz-
pylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, 
nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Chronić przed dziećmi. 

Opakowanie zawiera: 150 ml preparatu.

Wyprodukowano dla: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin. 
Producent: Instytut Dermokosmetyków Ideepharm Sp. z o.o., ul. Jugowicka 10, 30-443 
Kraków

Żel kosmetyczny z kasztanowca i  rutyny przeznaczony jest do pielęgnacji nóg. Preparat zawiera escynę. Wpływa kojąco 
na napiętą i wrażliwą na dotyk skórę, zwiększa jej elastyczność. Zastosowanie: do pielęgnacji i masażu kończyn dolnych; 
niweluje uczucie „ciężkich nóg”.

Uwaga: nie należy stosować na rany i skórę chorobowo zmienioną.

Opakowanie zawiera 350 g maści.

Przechowywać w temperaturze 5-25° C.

Wyprodukowano w Czechach przez  Virde spol s r.o. dla: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin.

Żel wyprodukowany według tradycyjnej receptury z wysokiej jakości naturalnych surowców. Łączy działanie hydratacji żelu 
z przyjaznym działaniem olejków eterycznych oraz ekstraktów ziołowych. Preparat ma działanie chłodzące. Uczucie chłodu po 
aplikacji oraz mentolowy zapach to efekt czynnych substancji biologicznych.

Zastosowanie: łagodzenie uczucia „ciężkich nóg”, przy zmęczeniu lub napięciu ciała, do masażu po długotrwałym wysiłku 
fizycznym.

Sposób użycia: nanieść preparat na skórę (tyle, ile ta jest w stanie wchłonąć). W miarę potrzeb można stosować kilka razy 
dziennie. Regularne stosowanie zwiększa efekt działania.

Uwaga:
•	 reakcja skóry na preparat zależy od jej wrażliwości. U osób o wrażliwej skórze preparat może wywoływać podrażnienia,
•	 nie stosować na większej powierzchni skóry niż 30%,
•	 przed pełnym zastosowaniem należy dokonać próby na niewielkiej powierzchni,
•	 produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego,
•	 nie stosować w okolicy błon śluzowych w szczególności nosa, oczu i ust,
•	 nie należy stosować na  rany i skórę chorobowo zmienioną. 

Opakowanie zawiera 350 g maści.

Przechowywać w temperaturze 5-25° C.

Wyprodukowano w Czechach przez  Virde spol s r.o. dla: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin.
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ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO 
PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO

KASETKI DO WYDAWANIA LEKÓW

NUMER 
KARTY
72286

ELEKTROLITY  
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.

Proszek do rozpuszczenia o  smaku pomarańczowym służący do sporządzenia doustnego płynu 
nawadnijącego. Do postępowania dietetycznego w  celu przywrócenia równowagi elektrolitowej 
w stanach odwodnienia organizmu szczególnie podczas wymiotów lub biegunki. 

Składniki: glukoza; cytrynian sodu; chlorek sodu; chlorek potasu; aromaty; substancja przeciwzbry-
lająca: dwutlenek krzemu; substancja słodząca: sukraloza. Produkt może zawierać laktozę (z mleka).

Dawkowanie: dawkowanie preparatu zależy od stopnia odwodnienia organizmu, masy ciała, etapu 
nawadniania oraz zaleceń lekarza.

FAZA NAWADNIANIA: (pierwsze 4 godziny nawadniania): 11 – 20 saszetek rozpuszczonych zgodnie 
z  sposobem przygotowania (zalecana dawka płynu nawadniającego ok. 50 -100 ml/kg masy ciała). 
FAZA NAWADNIANIA PODTRZYMUJACEGO: 1 saszetka rozpuszczona zgodnie z sposobem przygotowa-
nia po każdym stolcu biegunkowym lub wymiotach.
Przeciwwskazania: wstrząs hemodynamiczny, niedrożność jelit, słaba wydolność nerek, wystąpie-
nie krwi w stolcu.

Sposób przygotowania: zawartość jednej saszetki (4,2 g) rozpuścić w 200 ml ciepłej, przegotowanej 
wody, przed podaniem ostudzić. Nie należy dosładzać płynu. 

Sposób przechowywania: przechowywać w  suchym miejscu w  temperaturze poniżej 25° C. 
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed światłem. 

Opakowanie zawiera: 10 saszetek (po 4,2 g).

Dystrybutor: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 G W 200 ML PRODUKTU 
PO PRZYGOTOWANIU

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 1054 kJ / 248 kcal 44 kJ / 10 kcal

TŁUSZCZ

– w tym kwasy tłuszczowe nasycone

0 g

0 g

0 g

0 g

WĘGLOWODANY

– w tym cukry

62 g

61 g

2,6 g

2,5 g

BIAŁKO 0 g 0 g

SÓL 21 g 0,9 g

NUMER 
KARTY
77598

KASETKA DO DAWKOWANIA LEKÓW 
TYGODNIOWA / 4 PORY DNIA

Wytwórca: EL-COMP, ul. Warszawska 11, 82-300 Elbląg

NUMER 
KARTY
77597

KASETKA DO DAWKOWANIA LEKÓW 
DZIENNA / 3 PORY DNIA

Wytwórca: EL-COMP, ul. Warszawska 11, 82-300 Elbląg
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PRODUKT Y HIGIENICZNE

Jednorazowe wkładki laktacyjne na dzień i na noc. Przeznaczone dla kobiet w okresie laktacji. Wkładki pochłaniają nad-
miar mleka, dzięki czemu zapobiegają brudzeniu się bielizny oraz ubrania. Super chłonne, utrzymują wilgoć wewnątrz 
wkładki. Wygodny kształt oraz naturalny i miły w dotyku materiał, który nie powoduje podrażnień skóry. Wkładki 
posiadają warstwę samoprzylepną, która zabezpiecza je przed przemieszczeniem.

OPAK.

10
SZTUK

NUMER 
KARTY
72286

ELEKTROLITY  
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.

NUMER 
KARTY
73770

WKŁADKI LAKTACYJNE MAMI
produkt higieniczny

NUMER 
KARTY
70611

CHUSTECZKI HIGIENICZNE 
3-WARSTWOWE 10 X 9 SZT.  
produkt higieniczny

NUMER 
KARTY
77598

KASETKA DO DAWKOWANIA LEKÓW 
TYGODNIOWA / 4 PORY DNIA
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WYROBY 
MEDYCZNE

NUMER 
KARTY
72076

KOMPRES ŻELOWY
26,5 cm x 10 cm 
wyrób medyczny

Żelowy kompres przeznaczony do schładzania lub ogrzewania poszczególnych czę-
ści ciała. Idealnie sprawdza się przy różnego rodzaju bólach, stłuczeniach oraz opu-
chliznach. Skuteczny podczas zbijania gorączki. 

Opakowanie zawiera: 1 kompres, 1 pokrowiec oraz instrukcję użytkowania. 

ZABIEG ZIMNEM: Kompres po przyłożeniu na newralgiczną część ciała powodu-
je obniżenie temperatury danego miejsca, co w konsekwencji przynosi długotrwa-
łą ulgę. Idealnie sprawdza się przy wszelkiego rodzaju stłuczeniach, obrzękach, ner-
wobólach, niewielkich oparzeniach oraz przynosi ulgę w migrenach. U sportowców 
używany zaraz po kontuzji. 

ZABIEG CIEPŁEM: Rozgrzany kompres ma działanie rozkurczowe co przynosi uczu-
cie ulgi. Bardzo dobrze sprawdza się w  bólach miesiączkowych, leczeniu przykur-
czów, bólach pleców, zapaleniu mięśni, pourazowych zwichnięciach i skręceniach. 

Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. 

Ostrzeżenia/Bezpieczeństwo 
•	 Do użytku zewnętrznego.
•	 Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.
•	 Nie używać kompresu bezpośrednio na skórę 

(grozi odmrożeniem lub oparzeniem).
•	 Zaleca się nie stosować dłużej niż 20 minut.
•	 Dzieci mogą korzystać z kompresu jedynie pod  nadzorem osób dorosłych.
•	 Nie nagrzewać kompresu bezpośrednio na otwartym ogniu.
•	 Produkt nie jest toksyczny, jednak nie należy wkładać go do ust.
•	 Produkt nie nadaje się do spożycia.

Importer: HELBO Sp. z o.o., ul. Tadeusza Śliwiaka 14A, 30-797 Kraków   
Dystrybutor: Zyskaj Zdrowie “ Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469  Lublin  

Ciśnieniomierz posiada technologię IHD do wykrywania arytmii. Wyposażony jest w wygodny mankiet 
dla wszystkich najpopularniejszych rozmiarów ramion. Czytelnie prezentuje wyniki pomiaru. Ma pamięć 
30 ostatnich pomiarów. Dokładność urządzenia jest przebadana klinicznie zgodnie z protokołem 
Brytyjskiego Towarzystwa Nadciśnienia (BIHS) z najwyższą klasą A/A.

NUMER 
KARTY
76838

CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY 
BASIC 3UG1-2P 
wyrób medyczny

Wytwórca: Microlife AG, Espenstrasse 139, 9443 Widnau, Szwajcaria
Wyprodukowano dla: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin
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Wygodny i  łatwy inhalator tłokowy przeznaczony do przeprowadzania inhalacji 
w domowych warunkach. Maski w dwóch rozmiarach umożliwiają przeprowadzenie in-
halacji u dzieci, jaki i u dorosłych. Jego kształt umożliwia łatwe przenoszenie i ustawienie 
urządzenia w pożądanym miejscu.

Wytwórca: Helbo sp. z o.o.,  ul. Tadeusza Śliwiaka 14A, 30-797 Kraków
Dystrybutor: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin

Importer: Helbo sp. z o.o.,  ul. Tadeusza Śliwiaka 14A, 30-797 Kraków
Dystrybutor: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin

NUMER 
KARTY
75652

TERMOMETR  
BEZRTĘCIOWY  
wyrób medyczny

Termometr zamiast rtęci zawiera stopy metali nietoksycznych i bezpiec-
znych dla człowieka i środowiska. Jest precyzyjny. Szklana obudowa zapew-
nia wygodną dezynfekcję. Posiada praktyczną osłonkę.

NUMER 
KARTY
72308

INHALATOR TŁOKOWY 
CNB69011  
wyrób medyczny

NUMER 
KARTY
77056

TEST CIĄŻOWY płytkowy 
wyrób medyczny

Zawartość opakowania: 1 płytkowy test ciążowy, 1 pipetka, 1 pojemniczek na mocz, 1 instrukcja użycia.

Importer: Paso – Trading Sp .z o.o., ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice                                                                 

Dystrybutor:  „Zyskaj Zdrowie “ Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin 

NUMER 
KARTY
77163

TEST CIĄŻOWY strumieniowy 
wyrób medyczny

Test Ciążowy Strumieniowy na obecność hCG w moczu jest szybkim  testem ciążo-
wym, który łatwo można wykonać samodzielnie. Wiarygodność testu wynosi 98%. 
Test wykrywa obecność gonadotropiny kosmówkowej (hCG) już przy stężeniu 10 
mIU/ml, która pojawia się w moczu już we wczesnej fazie ciąży. Wyrób przeznaczo-
ny jest do diagnostyki in vitro, wyłącznie do użytku zewnętrznego. Wynik już po 3 
minutach, do użytku o każdej porze dnia. 

Skład opakowania : 1 aluminiowa szczelnie zamknięta kopertka, w której znaj-
duje się: 1 test strumieniowy oraz 1 środek pochłaniający wilgoć, 1 instrukcja uży-
wania wyrobu.

Wytwórca: Diagnosis S.A., ul. Gen. W. Andersa 38, 
15-113 Białystok, Polska, www.diagnosis.pl                                               

Dystrybutor:  „Zyskaj Zdrowie “ Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin 
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NUMER 
KARTY
72226

SPRAY DO HIGIENY USZU 
wyrób medyczny

Spray do higieny uszu to wyrób medyczny zawierający w swoim 
składzie oliwę z oliwek i olejek miętowy. Wspomaga usuwanie 
i rozpuszczanie złogów woskowiny zalegających w uchu. Działa 
profilaktycznie zapobiegając jej nadmiernemu gromadzeniu się. 
Regularne stosowanie wyrobu pomaga w utrzymaniu prawidło-
wej higieny kanału słuchowego zewnętrznego.

Wskazania: 
•	 preparat stosuje się wspomagająco do oczyszczania ucha 

z wydzielin powstałych w wyniku przebiegu zapalenia ucha 
zewnętrznego w  szczególności małżowiny usznej o  etiolo-
gii grzybiczej oraz bakteryjnej, objawiającej się swędzeniem 
ucha, zaczerwienieniem skóry przewodu słuchowego bez lub 
z niewielkim obrzękiem;

•	 nawilżanie zewnętrznego przewodu słuchowego;
•	 wspomaganie usuwania zalegającej woskowiny usznej;
•	 higiena zewnętrznego kanału słuchowego;
•	 zapobieganie zaleganiu wody w przewodzie słuchowym po 

kąpieli.

Przeciwwskazania: 
•	 wyrobu medycznego nie należy stosować w przypadku nad-

wrażliwości (alergii) na składniki produktu oraz u osób z per-
foracją błony bębenkowej, infekcją, bólem ucha lub założo-
nym drenażem;

•	 w  przypadku infekcji, bólu ucha lub innych niepokojących 
objawów preparat należy zastosować jedynie po konsulta-
cji z lekarzem;

•	 nie stosować do oczu, nosa lub jamy ustnej;
•	 u  niemowląt i  małych dzieci stosować po konsultacji z  le-

karzem.

Dawkowanie: 
•	 w celu usuwania i rozpuszczania zalegających złogów: rozpylić 

1 - 2 dawki, 3 - 5 razy dziennie. Stosować do całkowitego usu-
nięcia woskowiny; 

•	 prawidłowa higiena ucha (zapobieganie tworzeniu się zło-
gów): rozpylić 1 - 2 dawki 1 - 2 razy w tygodniu; 

•	 u osób uprawiających sporty wodne lub przed kąpielą: rozpy-
lić 1 - 2 dawki przed kontaktem z wodą;

•	 przewód słuchowy zewnętrzny: przed użyciem wstrząsnąć bu-
telką. Wprowadzić aplikator w pionowej pozycji do zewnętrz-
nego przewodu słuchowego. Nacisnąć kilka razy aż pojawi się 
płyn, a  następnie zaaplikować odpowiednią dawkę wyrobu. 
Delikatnie rozsmarować zewnętrzną część ucha. Czynność na-
leży powtórzyć w drugim uchu.

•	 małżowina uszna: w przypadku zakażenia ucha zewnętrznego 
(małżowina uszna) sposób stosowania należy ustalić indywi-
dualnie z lekarzem prowadzącym.

Opakowanie zawiera: 30 ml sprayu.

Wytwórca: Gofarm Sp. z o.o. Sp. k., 
ul. Górników 21/26, 30 - 819 Kraków

Dystrybutor:  Zyskaj Zdrowie “ Sp. z o.o., 
ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin 

NUMER 
KARTY
71639

WODA MORSKA 
SPRAY DO NOSA
wyrób medyczny

Woda morska, spray do nosa, to wyrób medyczny w postaci izo-
tonicznego roztworu soli morskiej stosowany w celu oczyszcze-
nia i nawilżenia nosa oraz zatok. Wyrób wypłukuje z nosa i za-
tok zanieczyszczenia i alergeny, ułatwia oddychanie oraz usuwa-
nie nagromadzonej wydzieliny. Dzięki temu może on być z po-
wodzeniem stosowany w czasie nieżytu różnego pochodzenia, 
alergii, zapaleniu zatok czy w przypadku suchej lub podrażnio-
nej śluzówki nosa i zatok.

Wskazania: woda morska pozwala na dokładne oczyszczenie 
nosa i  zatok z  zanieczyszczeń, kurzu, alergenów oraz jego na-
wilżenie, dzięki czemu łagodzi objawy podrażnienia, suchości 
oraz zatkania nosa.

Przeciwwskazania: wyrobu nie należy stosować w przypadku 
nadwrażliwości (alergii) na jakikolwiek składnik wyrobu.

Dawkowanie: dzieci powyżej 6. miesiąca życia: 1 do 2 dawek 
sprayu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy dziennie; do-
rośli: 1 do 3 dawek sprayu do każdego otworu nosowego 2 do 
3 razy dziennie. Wodę morską należy używać zgodnie z instruk-
cją używania.

Opakowanie zawiera: 30 ml sprayu.

Wytwórca: Gofarm Sp. z o.o. Sp. k., 
ul. Górników 21/26, 30 - 819 Kraków

Dystrybutor: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., 
ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin

NUMER 
KARTY
77063

TEST HELICOBACTER PYLORI
wyrób medyczny

Test na obecność Helicobacter pylori Zyskaj Zdrowie to immuno-
chromatograficzny test do szybkiego i jakościowego wykrywa-
nia przeciwciał przeciwko bakterii Helicobacter pylori w ludzkiej 
krwi. Antygen rekombinowany Helicobacter pylori jest zawarty 
w obszarze testowym wyrobu. Krew zawarta w próbce testowej 
reaguje z cząsteczkami antygenów Helicobacter pylori wskazując 
wynik pozytywny lub negatywny. Jest on prostym w obsłudze 
narzędziem pomocniczym w diagnostyce H.pylori.

Opakowanie zawiera: saszetkę z testem, pipetą i pochłania-
czem wilgoci, 1 jednorazowy lancet do nakłucia, 1 fiolkę z roz-
tworem testującym, instrukcję używania.

Przechowywać w temperaturze 2-30° C w szczelnie zamkniętym 
oryginalnym opakowaniu w  okresie ważności testu. Chronić 
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wilgo-
cią oraz wysoką temperaturą. Przechowywać z dala od dzieci.

Importer: Helbo Sp. z o.o., 
ul. Tadeusza Śliwiaka 14A, 30-797 Kraków

Dystrybutor: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., 
ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin

NUMER 
KARTY
74202

NIESTERYLNY

NUMER 
KARTY
74203

NIESTERYLNY

NUMER 
KARTY
74185

STERYLNY

NUMER 
KARTY
74204

STERYLNY

POJEMNIK NA KAŁ  
JEDNORAZOWEGO  
UŻYTKU, 20 ML 
wyrób medyczny

POJEMNIK NA MOCZ  
JEDNORAZOWEGO  
UŻYTKU, 100 ML 
wyrób medyczny
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NUMER 
KARTY
71595

ZESTAW PLASTRÓW  
HIPOALERGICZNYCH, 20 SZT.
wyrób medyczny

NUMER 
KARTY
72869

wymiary:
5 m x 1,25 cm

NUMER 
KARTY
72870

wymiary:
5 m x 2,5 cm

PRZYLEPIEC WŁÓKNINOWY
wyrób medyczny

NUMER 
KARTY
70956

wymiary:
1 m x 6 cm

NUMER 
KARTY
70957

wymiary:
1 m x 8 cm

PLASTER TKANINOWY  
Z OPATRUNKIEM
wyrób medyczny

NUMER 
KARTY
70965

wymiary:
1 m x 6 cm

NUMER 
KARTY
70966

wymiary:
1 m x 8 cm

PLASTER WŁÓKNINOWY  
Z OPATRUNKIEM
wyrób medyczny

Wytwórca: Paso-Trading Sp. z o.o.,  ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice, tel. / fax 42 215 32 50  Wyprodukowano dla: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin 

NUMER 
KARTY
74202

NIESTERYLNY

NUMER 
KARTY
74185

STERYLNY

POJEMNIK NA KAŁ  
JEDNORAZOWEGO  
UŻYTKU, 20 ML 
wyrób medyczny
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Wytwórca: Paso-Trading Sp. z o.o.,  ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice, tel. / fax 42 215 32 50  Wyprodukowano dla: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin 

KOMPRESY JAŁOWE 
Z GAZY BAWEŁNIANEJ 17N 8W, 3 SZT.
wyrób medyczny

NUMER 
KARTY
72433

wymiary:
10 x 10 cm

NUMER 
KARTY
72432

wymiary:
7,5 x 7,5 cm

NUMER 
KARTY
72431

wymiary:
5 x 5 cm

NUMER 
KARTY
72067

wymiary:
5 m x 8 cm

NUMER 
KARTY
70911

wymiary:
5 m x 12 cm

NUMER 
KARTY
70918

wymiary:
5 m x 10 cm

NUMER 
KARTY
70910

wymiary:
5 m x 15 cm

OPASKA ELASTYCZNA
wyrób medyczny

NUMER 
KARTY
70912

wymiary:
4 m x 5 cm

NUMER 
KARTY
70919

wymiary:
4 m x 10 cm

NUMER 
KARTY
70920

wymiary:
4 m x 15 cm

OPASKA DZIANA
wyrób medyczny
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Wytwórca: Helbo sp. z o.o.,  ul. Tadeusza Śliwiaka 14A, 30-797 Kraków
Dystrybutor: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin

Wytwórca: Paso-Trading Sp. z o.o.,  ul. Lutomierska 48,
95-200 Pabianice, tel. / fax 42 215 32 50
Wyprodukowano dla: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o.,
ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin 

Wytwórca: Paso-Trading Sp. z o.o.,  ul. Lutomierska 48,
95-200 Pabianice, tel. / fax 42 215 32 50
Wyprodukowano dla: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o.,
ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin 

Wytwórca: Paso-Trading Sp. z o.o.,  ul. Lutomierska 48,
95-200 Pabianice, tel. / fax 42 215 32 50
Wyprodukowano dla: „Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o.,
ul. Budowlana 28, 20-469 Lublin 

NUMER 
KARTY
72427

rozmiar:
1/2 m2

NUMER 
KARTY
78448

wymiar:
60 x 60 cm

NUMER 
KARTY
78449

wymiar:
60 x 90 cm

NUMER 
KARTY
72428

rozmiar:
1 m2

GAZA 17-NITKOWA JAŁOWA
wyrób medyczny

PODKŁADY HIGIENICZNE 5 SZT.
wyrób medyczny

NUMER 
KARTY
72429

rozmiar:
1/2 m2 

NUMER 
KARTY
72430

rozmiar:
1 m2

GAZA 17-NITKOWA NIEJAŁOWA 
wyrób medyczny

NUMER 
KARTY
72433

wymiary:
10 x 10 cm

NUMER 
KARTY
72432

wymiary:
7,5 x 7,5 cm

NUMER 
KARTY
72431

wymiary:
5 x 5 cm

NUMER 
KARTY
72067

wymiary:
5 m x 8 cm

NUMER 
KARTY
70911

wymiary:
5 m x 12 cm

NUMER 
KARTY
70918

wymiary:
5 m x 10 cm

NUMER 
KARTY
70910

wymiary:
5 m x 15 cm

OPASKA ELASTYCZNA
wyrób medyczny

NUMER 
KARTY
76129

KOC RATUNKOWY
wyrób medyczny
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3. EKSPOZYTOR
             PODSTAWA: 37 CM X 35 CM

             WYSOKOŚĆ: 118 CM 

1. EKSPOZYTOR
PODSTAWA: 24 CM X 15 CM

WYSOKOŚĆ: 53 CM 

2. TACKA 
     EKSPOZYCYJNA
             PODSTAWA: 20 CM X 21,5 CM

             WYSOKOŚĆ: 5,5 CM

EKSPOZY TORY DOSTĘPNE DO PAKIETÓW PROMOCYJNYCH.
SZCZEGÓŁY DOSTĘPNE W DZIALE TELEMARKETINGU.
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ASORT YMENT UŻY TKOWY

FARTUCH DAMSKI

ROZMIAR S M L XL XXL

SZEROKOŚĆ RAMION 34 38 40 45 48

OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ 96 100 110 120 128

OBWÓD PASA 84 96 106 110 116

OBWÓD BIODER 98 110 114 120 130

DŁUGOŚĆ FARTUCHA 76 77 79 81 84

DŁUGOŚĆ RĘKAWA (KRÓTKI) 31 33 33 33,5 34

MARYNARKA MĘSKA

ROZMIAR S M L XL XXL

SZEROKOŚĆ RAMION 44 46 49 51 54

OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ 104 110 118 126 134

OBWÓD PASA 104 108 118 126 134

OBWÓD BIODER 106 110 118 126 134

DŁUGOŚĆ MARYNARKI 76 77 79 81 85

DŁUGOŚĆ RĘKAWA 62 64 66 68 69

MARYNARKA 
MĘSKA

NUMER 
KARTY
78594

rozmiar: S

NUMER 
KARTY
78599

rozmiar: S

NUMER 
KARTY
78595

rozmiar: M

NUMER 
KARTY
78600

rozmiar: M

NUMER 
KARTY
78596

rozmiar: L

NUMER 
KARTY
78601

rozmiar: L

NUMER 
KARTY
78597

rozmiar: XL

NUMER 
KARTY
78602

rozmiar: XL

NUMER 
KARTY
78598

rozmiar: XXL

NUMER 
KARTY
78603

rozmiar: XXL

FARTUCH 
DAMSKI



ASORT YMENT UŻY TKOWY

P r o d u k t y  z e  z n a k i e m
P r o d u k t y  z e  z n a k i e m

P r o d u k t y  z e  z n a k i e m

Niniejsza informacja handlowa kierowana jest do podmiotów prowadzących detaliczny obrót produktami leczniczymi (aptek).

CENTRALA ODDZIAŁY

 LUBLIN BIAŁYSTOK K ATOWICE NOW Y SA̧ CZ POZNAŃ WARSZAWA

ul. Budowlana 28 
20-469 Lublin 

tel. 81 445 07 70
fax 81 445 07 20

ul. Ciołkowskiego 165 A  
15-516 Białystok

tel. 85 745 94 00
fax 85 745 94 01

ul. Leopolda 31
40-189 Katowice

tel. 32 604 37 00
fax 32 604 37 20

ul. Adama Asnyka 4
33-300 Nowy Sącz

tel. 18 449 90 52 
fax 18 449 90 12

Sierosław, ul. Gipsowa 34 
62-080 Tarnowo  
Podgórne

tel. 61 891 63 01...03
fax 61 891 63 20

ul. Zorzy 9
05-080 Klaudyn  
k. Warszawy

tel. 22 576 32 00
fax 22 576 32 01
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NUMER 
KARTY
68786

MAŁA
wymiary: 18 x 35 cm

NUMER 
KARTY
68787

ŚREDNIA
wymiary: 22 x 40 cm

NUMER 
KARTY
68788

DUŻA
wymiary: 25 x 45 cm

REKLAMÓWKA  
„ZYSKAJ ZDROWIE” HDPE, 100 SZT. 

NUMER 
KARTY
68869

TOREBKA PAPIEROWA 
„ZYSKAJ ZDROWIE”, 1000 SZT.
wymiary: 350 x 180 x 50 mm

NUMER 
KARTY
68814

TOREBKA TERMOIZOLACYJNA  
„ZYSKAJ ZDROWIE’’, 1 SZT.
1000 ml, wymiary: 180 x 90 x 290 mm


