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1972
Prawie 50 lat temu Kristine           
i Gene Hughes zasadzili nasiona, 

w Nature’s Sunshine. 
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Nie miałem pojęcia, że staniemy się tym, 

czym jesteśmy dziś. Jestem wdzięczny 

Nature’s Sunshine za to, co zrobiła 

dla tak wielu ludzi na całym świecie. 
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Znamy nasze składniki

Tworzymy uczciwie  
Tworzymy dla Ciebie
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Najlepsze składniki

Skuteczne formuły
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Własna fabryka

Testy od początku do końca
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Najwyższa jakość potwierdzona audytami

 to skrót od , 
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Super Start do Zdrowia
Super Start do Zdrowia to od lat ulubiony zestaw naszych klientów. Jego skład 

nie zmienił się mimo upływającego czasu i wielu nowych trendów w żywieniu. 

Połączono w nim bestellerowe produkty Nature’s Sunshine i to połączenie do 

dziś sprawdza się jako idealny zestaw dla każdego, kto postanowił zmienić styl 

życia i poważnie zadbać o zdrowie. 
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Skład zestawu: 

Bakterie Bifidophilus, Chlorofil w Płynie, 

Solstic Energia z Natury, Super Omega 3 EPA, 

Wapń Plus Witamina D, Zambroza, Tei-fu 

Zalecane spożycie: 

Wszystkie produkty z zestawu stosuj zgodnie 

z zaleceniami umieszczonymi na etykietach. 

Super Start do Zdrowia

Najwyższy czas o siebie zadbać? Chcesz lepszego zdrowia, lepszej kondycji, lepszego 

samopoczucia? Gratulujemy! To bez wątpienia najlepsza decyzja w Twoim życiu. Do dzieła! 

Zacznij jak setki naszych zadowolonych klientów, którzy wybrali Super Start do Zdrowia. Ich 

postanowienie o zmianie stylu życia było silne, a proponowany zestaw jeszcze je wzmocnił.

Oferta niezbędnych kwasów tłuszczowych omega-3 zawartych w Super Omega 3 EPA, 

silnych antyoksydantów z Zambrozy, probiotycznych bakterii w kapsułkach Bakterii Bifido-

philus połączone z najpopularniejszym na świecie Chlorofilem w Płynie oraz naturalną porcją 

energii z Solstic i Wapniem z Witaminą D pomoże Ci wytrwać w swoich planach i szybciej 

osiągnąć zakładane efekty. Zestaw uzupełnia balsam do masażu Tei-fu nazywany przez 

naszych klientów apteczką w tubce.

Wystartuj po zdrowie!
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Optimum
Holistyczne podejście do człowieka to poszukiwanie równowagi na wielu 

poziomach. Styl życia, zdrowie, dieta, ćwiczenia fizyczne, ale także umysł, sztuka 

i natura łączą się i przenikają wszystkie aspekty życia. 

W Nature’s Sunshine również patrzymy na każdego jako całość. Optymalnie 

włączone w nasze codzienne życie związki z naturą, wodą, czystym powietrzem, 

jasnym i spokojnym umysłem oraz czystym duchem są dla nas równie ważne jak 

żywienie, zioła, aktywność fizyczna i wsparcie kochających osób. 

Społeczność Nature’s Sunshine to osoby, dla których te wartości - tak samo jak 

bezinteresowna pomoc innym - są często istotą, prawdziwym sensem ich życia. 
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Skład zestawu: 

Chlorofil w Płynie, Cynk ALT, 

Liść Oliwny – Ekstrakt, Magnesium, 

Sok aloesowy, Solstic Energia z Natury, 

Super Omega 3 EPA, Zambroza

Zalecane spożycie: 

Wszystkie produkty z zestawu stosuj zgodnie 

z zaleceniami umieszczonymi na etykietach. 

Optimum

Guarana zawarta w Solstic to dodatkowa dawka energii z naturalnego źródła. W Solstic 

Energia z Natury znajdziesz również witaminy z grupy B, które pomogą zwalczyć uczucie 

zmęczenia. Zdobądź siłę, by sprostać codziennym wyzwaniom.

Cynk ALT to doskonałe połączenie cynku, alg, lucerny i tymianku. Cynk poza wpływem 

na zdrowie kości pomaga w utrzymaniu równowagi kwasowo zasadowej organizmu. Tymianek 

ma kojące działanie na gardło i struny głosowe.

Ekstrakt z Liścia Oliwnego to doskonały wybór dla Twojej odporności i układu pokarmowego. 

Wspiera kondycję górnych dróg oddechowych, a tradycyjnie używano jej w celu poprawienia 

krążenia i ciśnienia tętniczego.

Prawdziwą bombę przeciwutleniaczy ukryto w Zambrozie, a dokładnie w skórkach czerwonych 

winogron. Zambroza dzięki zawartości rokitnika zwyczajnego wzmacnia serce i odporność.

Sok Aloe Vera, czyli główny składnik naszego Soku Aloesowego pomoże Ci utrzymać 

równowagę układu pokarmowego. Stymuluje metabolizm, wspiera trawienie i przyczynia się 

do regularności pracy jelit.

Jedna kapsułka Super Omegi 3 EPA to porcja 380 mg kwasu EPA i 190 mg DHA, które 

korzystnie wpływają na zdrowie serca i prawidłowe funkcjonowanie mózgu.

Magnesium zaspokaja 64% dziennego zapotrzebowania na magnez, który przyczynia się do 

prawidłowej syntezy białka, wspiera zachowanie prawidłowych funkcji psychologicznych 

i pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej. 

Odzyskaj równowagę!
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Woman
Prowadzisz życie na wysokich obrotach. Pracujesz, prowadzisz biznes, ale też 

wychowujesz dzieci i zajmujesz się domem. Masz na głowie mnóstwo spraw, 

często więcej niż mężczyźni. Twój organizm ma zupełnie inne potrzeby, a Ty 

chcesz być wciąż zdrowa, młoda i uśmiechnięta. 

Wszystko w Twoich rękach! Zdrowe drogi moczowe, włosy, skóra, paznokcie, 

zdrowe i czyste jelita, lekkie wypoczęte nogi i wiele więcej!

Zestaw Woman pomoże zachować zdrowie na dłużej!
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Silna ochrona przed wolnymi rodnikami pochodzi ze skórek czerwonych winogron ukrytych 

w Zambrozie. Wolne rodniki uznaje się za główną przyczynę starzenia organizmu. Dzięki zawartości rokitnika 

Zambroza wzmacnia serce i wspomaga układ odpornościowy.

Cynk to minerał niezbędny dla utrzymania pięknych i zdrowych włosów, skóry i paznokci. Nasz Cynk ALT

to również algi i tymianek, które zmniejszają wchłanianie tłuszczów, co pomoże Ci zachować szczupłą 

sylwetkę.

Wąkrotka azjatycka, czyli Gotu Kola, pomoże pozbyć się uczucia ciężkich nóg wpierając prawidłowe 

krążenie żylne, a także wspomoże komfort trawienny. Jej wpływ na mikrokrążenie odzwierciedla się także 

w sprawniejszym działaniu funkcji poznawczych (do nich należą m.in. pamięć, koncentracja, zdolności 

komunikacyjne).

Błonnik jest niezbędny dla zdrowia jelit. Loclo to doskonałe źródło błonnika, ale też pobudzający trawienie 

cynamon i rozmaryn ułatwiający trawienie tłuszczów. 

Ury to doskonała mieszanka ziół oraz witamin i minerałów o wielokierunkowym działaniu. Zawarty w niej 

cytryniec chiński jest pomocny w utrzymaniu prawidłowych funkcji fizjologicznych. 

24 niezbędne witaminy i minerały w jednej tabletce to Super Complex. Znajdziesz tu  wsparcie dla utrzyma-

nia organizmu w wysokiej formie.

Lucerna siewna jest znana ze swoich właściwości od ponad 2000 lat. Pomaga kobietom w utrzymaniu 

dobrej kondycji seksualnej.

Czerwona Koniczyna zapewnia wsparcie w radzeniu sobie z objawami menopauzy, takimi jak uderzenia 

gorąca, pocenie się i niepokój, ale to również doskonały produkt dla układu krwionośnego.

Z myślą o Tobie

Skład zestawu: 

Cynk ALT, 2 x Czerwona Koniczyna, Gotu Kola, 

Loclo, 2 x Lucerna, Ury, Super Complex , Zambroza

Zalecane spożycie: 

Wszystkie produkty z zestawu stosuj zgodnie 

z zaleceniami umieszczonymi na etykietach. 

Woman
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Pro Kardio
Zestaw Pro Kardio został opracowany specjalnie z myślą o zdrowiu serca i naczyń 

krwionośnych. Znajdziesz tu suplementy stworzone z największą starannością, 

przetestowane i skuteczne. Połączenie składników produktów znajdujących się w 

zestawie zapewni optymalny rezultat dla Twojego serca.
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Czosnek wpływa na utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu i cukru we krwi, a także przyczynia 

się do utrzymania zdrowia naczyń.

Super Omega 3 EPA uzupełnia dietę w kwasy tłuszczowe EPA i DHA, które przyczyniają się do 

utrzymania prawidłowych funkcji serca. Efekt jest uzyskiwany przy spożyciu już 250 mg tych kwasów.

Cholester-Reg to liść karczocha zwyczajnego, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego 

poziomu lipidów we krwi, oraz sterole roślinne pomagające utrzymać odpowiedni poziom cholesterolu 

we krwi.

Oliwka europejska była tradycyjnie używana dla poprawienia krążenia krwi i ciśnienia 

naczyniowego.

Magnez (Magnesium) bierze udział w kilkuset reakcjach enzymatycznych w naszych organizmach i jest 

jednym z ważniejszych metali również dla serca.

CoQ10, to jeden z ulubionych produktów naszych klientów w USA. Każda kapsułka zawiera aż 100 mg 

koenzymu Q10! Koenzym Q10 to związek obecny w każdej komórce ludzkiego organizmu gdzie 

odpowiada za odpowiednie wytwarzanie energii w mitochondrium. 

Z uwagi na fakt, że koenzym Q10 najlepiej przyjmować w towarzystwie zdrowych tłuszczów, nasz został 

umieszczony w kapsułce wypełnionej oliwą z pierwszego tłoczenia, co zapewnia lepsze wchłanianie. 

Pójdź za głosem serca!

Skład zestawu: 

Cholester – Reg, Czosnek, CoQ10, 

Liść Oliwny – Ekstrakt, Magnesium, 

2 x Super Omega 3 EPA

Zalecane spożycie: 

Wszystkie produkty z zestawu stosuj zgodnie 

z zaleceniami umieszczonymi na etykietach. 

Pro Kardio
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Pro Immune
Tworząc zestaw Pro Immune wzięliśmy pod uwagę, że kondycja układu 

odpornościowego zależy nie tylko od warunków atmosferycznych, ale przede 

wszystkim od tego, co dzieje się w naszych organizmach. Oddajemy w Twoje 

ręce zestaw, który kompleksowo wzmocni Twoją odporność.
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Witamina C to pierwsze, co przychodzi do głowy, kiedy myślimy o poprawie odporności. W każdej 

tabletce naszego produktu znajdziesz aż 1000 mg kwasu L-askorbinowego.

Liść Oliwny, a w zasadzie jego ekstrakt to podpora zachowania odporności nawet w najtrudniejszych 

warunkach oraz wsparcie dla kondycji górnych dróg oddechowych.

Witamina D3 ma korzystny wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego, ale jest również 

niezbędna dla kości i mięśni.

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak bardzo czosnek wpływa na poprawę odporności. Czosnek to jednak 

dużo więcej! Pomaga utrzymać zdrową wątrobę i normalny poziom cholesterolu.

Cynk ALT to doskonałe połączenie lucerny, liścia tymianku, alg i cynku. Kluczowy dla odporności jest tu 

liść tymianku, który ma działanie antybakteryjne i przyczynia się do naturalnej obrony organizmu. Cynk 

jest aktywnym składnikiem wielu enzymów odpowiedzialnych za optymalną aktywność układu immuno-

logicznego.

Obecność Pro B11 w zestawie Pro Immune to strzał w dziesiątkę. Produkt wzbogaca florę bakteryjną w 

aż  11 szczepów bakterii. Zdrowie układu pokarmowego jest kluczowe dla zachowania odpowiedniej 

odporności.

Immune Formuła to wspaniała mieszanka grzybów znanych z medycyny chińskiej (cordyceps, maitake, 

reishi) oraz beta-glukanówi i arabinogalaktanu oraz colostrum. 

Defense Maintenance to produkt stworzony z myślą o odporności. Połączenie witamin C, A, E 

z kurkumą selenem i cynkiem to idealna mieszanka wspierająca układ immunologiczny. 

Odporność wymaga większej uwagi!

Skład zestawu: 

Cynk ALT, Czosnek, Defense Maintenance, 

Immune Formula, 2 x Liść Oliwny – Ekstrakt, 

Pro B11, Witamina C bioflawonoidy, Witamina D3

Zalecane spożycie: 

Wszystkie produkty z zestawu stosuj zgodnie 

z zaleceniami umieszczonymi na etykietach. 

Pro Immune
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Beauty
Nie mamy wątpliwości, że prawdziwe piękno pochodzi ze środka 

i w ogromnej mierze zależy od stanu zdrowia. Kiedy mowa o zdrowej i gładkiej 

skórze, lśniących włosach i mocnych pięknych paznokciach często mamy na 

myśli wszelkiego rodzaju kosmetyki i zabiegi pielęgnacyjne. 

Tymczasem nasza skóra, nasze włosy i paznokcie potrzebują przede wszystkim 

odpowiedniego odżywienia od środka i oparcia w postaci doskonałego zdrowia. 
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Collagen to absolutny ulubieniec naszych klientek. Wybierają go z myślą o pięknej skórze i zachowaniu 

młodości na dłużej. Każda porcja produktu to aż 17g peptydów kolagenów. Taka porcja czyni nasz 

Collagen bezkonkurencyjnym. 

Cynk kojarzy nam się ze piękną i zdrową skórą oraz lśniącymi włosami i paznokciami. Słusznie, ale Cynk 

ALT to również brunatne wodorosty, które pomagają zadbać o odpowiednią wagę. 

Antyoksydanty – na pewno wiecie jak ogromny wpływ mają nasze zdrowie. Zwalczając wolne rodniki 

odpowiedzialne za proces starzenia się są też nieocenionym sprzymierzeńcem w trosce 

o piękno. W zestawie Beauty znajdziesz potrójną siłę antyoksydantów, których dostarczają 

Zambroza oraz Grapina i Przeciwutleniacze i Witamina C. 

Witamina C pełni w zestawie szczególną rolę. Jest silnym antyoksydantem, ale też odpowiada za wspar-

cie produkcji kolagenu, niezbędnego dla zdrowej skóry.

Sok Aloesowy, to również jeden z ulubieńców naszych klientek. Korzystnie wpływa na żeńskie organy 

płciowe i reguluje cykl menstruacyjny. Jest także pomocny w utrzymaniu zdrowej skóry. 

Super Complex to zestaw witamin i minerałów, które są nam niezbędne każdego dnia. To również źródło 

antyoksydantów takich jak witaminy C i E oraz selen. 

Piękno pochodzi ze środka

Skład zestawu: 

Collagen, Cynk ALT, Grapina i przeciwutleniacze, 

Sok aloesowy, Witamina C bioflawonoidy, 

Super Complex, Zambroza

Zalecane spożycie: 

Wszystkie produkty z zestawu stosuj zgodnie 

z zaleceniami umieszczonymi na etykietach. 

Beauty
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Pro Relax
Nasze zdrowie często cierpi przez stres i zamartwianie się. Pędzący świat każdego dnia 

naraża nas na niepokój. Ogromne tempo zmian nie pozwala na poczucie stabilności 

i często wpędza na w niepewność o lepsze lub po prostu spokojne jutro. Tak, stres stał 

się naszym towarzyszem i stresogenne sytuacje spotykają nas każdego dnia. 

Naukowcy nie mają wątpliwości, że stres to też jeden z największych wrogów naszego 

zdrowia. 

Aby skutecznie radzić sobie ze stresem, należy zadbać o prawidłowe funkcje poznawcze 

i psychologiczne i odpowiednią pracę mózgu. Dobra pamięć i prawidłowa percepcja 

mogą chronić nas przed zamartwianiem się. 

Zestaw Pro Relax powstał, aby ukoić nerwy i dać nam nieco wytchnienia w pędzącym 

świecie, ale też wspierać naszą sprawność poznawczą.  Kompozycja zestawu została 

opracowana tak, aby wzmocnić odporność na stres nie powodując efektu znużenia.
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Gotu Kola, czyli Wąkrotka azjatycka to roślina znana ludzkości od tysięcy lat. Choć naukowcy wciąż 

odkrywają jej nowe właściwości to już wiadomo, że doskonale harmonizuje funkcje układu krążenia oraz 

utrzymanie prawidłowych funkcji poznawczych, a więc koncentracji i pamięci.

Hops & Valerian with Passionflower to produkt stworzony do walki ze stresem. Kozłek lekarski 

(valerian) pomaga w zdrowym śnie, chmiel (hops) ma właściwości uspokajające a męczennica cielista 

(passionflower) zwiększa odporność na stres. 

W zestawie nie mogło zabraknąć Lecytyny, która jest w naszych organizmach jest bardzo ważnym 

elementem mózgu i tkanki nerwowej.

Magnesium to wspaniałe źródło magnezu, który w zestawie odpowiada za wykluczenie zmęczenia 

i znużenia, ale też za utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych.

Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważne dla naszego zdrowia są kwasy tłuszczowe omega-3. Super 

Omega 3 EPA znalazła się w zestawie Pro Relax dzięki zawartości kwasu dokozaheksaenowego, który 

spożywany w ilości co najmniej 250 mg korzystnie wpływa na funkcjonowanie mózgu. 

Vitamin B Complex to oczywiście źródło witamin z grupy B, których najpopularniejszych działaniem 

jest pozytywny wpływ na funkcje psychologiczne oraz pomagają zwalczyć uczucie zmęczenia.

Zestaw uzupełnia niezbędna codziennie Witamina D3.

Bądź spokojny o swoje zdrowie
znana ludzkości od tysięcy lat. Choć naukowcy wciąż

d k l h f k kł d k

Skład zestawu: 

Gotu Kola, Hops & Valerian with Passionflower, 

Lecytyna, Magnesium, 2 x Super Omega 3 EPA, 

Witamin B Complex, Witamina D3

Zalecane spożycie: 

Wszystkie produkty z zestawu stosuj zgodnie 

z zaleceniami umieszczonymi na etykietach. 

Pro Relax
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Zdrowe Jelita
„Wszystko zaczyna się w jelitach” – na pewno to słyszeliście. Nasze zdrowie jest 

ściśle powiązane ze sprawnym działaniem jelit i całego przewodu pokarmowego. 

To jak wchłaniamy składniki odżywcze i jak przebiega sposób trawienia jest 

kluczowe dla każdego organu w naszym organizmie. Nie bez przyczyny zdrowa 

i zróżnicowana dieta jest najczęściej wymieniana przez naukowców i lekarzy jako 

podstawa dobrego zdrowia. 

Zdrowe Jelita to zestaw stworzony z myślą o harmonii układu pokarmowego 

i zdrowiu jelit. 
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Skład zestawu: 

Bacillus Coagulans, Bowel Build, Chlorofil w Płynie, 

Loclo, Pro B11, Sok aloesowy, Zambroza

Zalecane spożycie: 

Wszystkie produkty z zestawu stosuj zgodnie 

z zaleceniami umieszczonymi na etykietach. 

Zdrowe Jelita

Pro B11 oraz Bacillus Coagulans uzupełniają dietę w aż 12 szczepów probiotycznych bakterii, które 

wzbogacają florę bakteryjną jelit. 

Bowel Build to przede wszystkim babka jajowata pomagająca utrzymać zdrowie jelit oraz imbir lekarski, 

który wspiera ogólną kondycję układu pokarmowego oraz metabolizm węglowodanów, ale też witaminy 

C, A oraz cynk.

Loclo to doskonale znane naszym klientom źródło błonnika pokarmowego, ale to także kurkuma 

pomagająca zachować zdrową wątrobę, cynamon dla komfortu w żołądku oraz rozmaryn dla lepszego 

trawienia tłuszczów. 

Sok Aloesowy jest popularny ze względu na prozdrowotne właściwości związane właśnie z układem 

pokarmowym. Wspiera trawienie i przyczynia się do regularności pracy jelit. 

Zambroza znalazła się w zestawie ze względu na właściwości zwiększania aktywności układu 

pokarmowego, którymi charakteryzuje się rokitnik zwyczajny.

Zestaw uzupełnia światowy bestseller wśród naszych produktów – Chlorofil w Płynie.

Wszystko zaczyna się w jelitach
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Zdrowe Kości i Stawy
Ruch to podstawa, a ideał to ruch bez bólu i odczuwalnego dyskomfortu. Dobra 

kondycja naszych kości i stawów to podstawa zachowania mobilności, a ta jest 

warunkiem naszej samodzielności. Wszyscy wiemy, że upływający czas 

najczęściej daje o sobie znać właśnie w stawach i kościach. 

Odpowiedzą na troskę o ich zdrowie są wapń, cynk, witaminy C i D i aktywność 

fizyczna. Wszystkie niezbędne składniki znajdziesz w zestawie „Zdrowe Kości 

i Stawy”.
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Skład zestawu: 

Collagen, Cynk ALT, 2 x EverFlex, 

Wapń Plus Witamina D, Witamina C bioflawonoidy, 

Witamina D3, Tei-fu – Balsam do masażu

Zalecane spożycie: 

Wszystkie produkty z zestawu stosuj zgodnie 

z zaleceniami umieszczonymi na etykietach. 

Zdrowe Kości i Stawy

Wapń Plus Witamina D to kluczowy produkt w zestawie. Zawiera niezbędne dla zdrowia kości 

i stawów składniki, a jego kompozycja została przemyślana tak, aby wapń i fosfor wchłaniały się 

efektywnie. 

Cynk ALT to doskonały uzupełnienie diety kiedy chcemy zadbać o zdrowe kości. 

EverFlex to wspaniałe połączenie chondroityny, glukozaminy i MSM (metylosulfonylometanu).

Witamina C jest odpowiedzialna za produkcję kolagenu niezbędnego dla zdrowia stawów. 

Collagen to aż 17g peptydów kolagenów, a więc bardzo bogate uzupełnienie diety. 

Witamina D3 kojarzy się nam z odpornością, ale nie ma wątpliwości, że jest również konieczna dla 

zachowania zdrowia kości. Dodatkowo pomaga we wchłanianiu niezbędnych kościom wapnia i fosforu. 

Zestaw uzupełnia rozgrzewający balsam do masażu Tei-fu, nazywany przez naszych klientów apteczką 

w tubce. Tei-fu doskonale sprawdzi się wmasowany w stawy przed wyruszeniem na długi spacer 

lub podjęciem innej aktywności fizycznej.

Bądź mobilny. Zachowaj samodzielność!
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Pro Active
Tak, zachowanie zdrowia jest proste! Wystarczy zdrowo się odżywiać i pamiętać 

o częstej aktywności fizycznej. Mniej istotne czy biegasz, jeździsz rowerem, czy 

pływasz. Istotne, żeby robić to regularnie. Aktywność fizyczna została wpisana w 

piramidę zdrowego odżywiania jako podstawa w trosce o zdrowie i kondycję. 

Oczywiście, częste uprawianie sportów nie zwalnia ze zdrowej diety. Tylko połą-

czenie zdrowego odżywiania z aktywnością fizyczną zapewni zadowalające 

efekty. 

Zacznij żyć zdrowo! Już teraz! Z zestawem Pro Active i regularną aktywnością 

szybko dostrzeżesz pierwsze pozytywne zmiany! 

Pro Active zapewni Ci niezbędną energię, kompleks witamin i minerałów, 

idealną procję białka i błonnika i wiele, wiele więcej! 

Zestaw rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo 
Medycyny Sportowej.
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Skład zestawu: 

2 x SmartMeal, Solstic Energia z Natury, Collagen+

Zalecane spożycie: 

Wszystkie produkty z zestawu stosuj zgodnie 

z zaleceniami umieszczonymi na etykietach. 

Pro Active

Solstic Energia z Natury to energetyczna guarana i witaminy z grupy B, a jego skład opracowano z myślą 

o codziennej aktywności. Zacznij dzień od łatwego zdobycia dodatkowej energii, którą będziesz cieszyć 

się przez długie godziny!

SmartMeal pomoże dostrzec pierwsze efekty szybciej niż się spodziewasz. 24g wegańskiego białka 

pomogą Ci budować mięśnie, a błonnik i kompleks witamin i minerałów zapewnią poczucie zdrowia 

każdego dnia! 

Collagen+ to zdecydowanie więcej niż kolagen. Witamina C pomoże w regeneracji po treningu, 

a produkt uzupełni Twoją dietę również w cynk, który szybko tracisz w trakcie wysiłku fizycznego. 

Wszystkie produkty zestawu Pro Active idealnie wpisują się w codzienną aktywność. Dzięki postaci 

proszku i wygodnych saszetek możesz zabrać je wszędzie. 

Aktywnie walcz o zdrowie!
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Wybierając Chlorofil w Płynie od Nature’s Sunshine, 
wybierasz produkt doskonały!
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Chlorofil w Płynie

476 ml  
NUMER KATALOGOWY: 1580

•   476 ml
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-

Beautiful You!
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Collagen

-

476 ml  
NUMER KATALOGOWY: 1580

•   516 g
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Dlaczego UltraBiome DTX?
Wiemy, z czym zmaga się Twój organizm, dlatego przeszukaliśmy cały świat w poszukiwaniu najwyższej jakości 

składników ziołowych, które w naturalny sposób odciążą Cię w tej walce. Weźmy na przykład korzeń buraka 

czerwonego i kwiaty brokułów. Zbierane z zielonych pól Węgier, są uprawiane ekologicznie i nie zawierają GMO, 

dzięki czemu dostarczają wszystkich naturalnych składników, bez niczego, czego byśmy nie chcieli lub nie 

potrzebowali. 

KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE SKŁADNIKÓW ULTRABIOME DTX

Korzeń cykorii i liście rozmarynu wspomagają naturalne mechanizmy oczyszczania organizmu.

Ekstrakty z owoców jabłoni i liści oliwnych wspomagają prawidłowy przebieg procesu trawienia jelitowego.

Ekstrakt z liści zielonej herbaty zapewnia długotrwałą energię i optymalizuje wchłanianie składników odżywczych

Liście rozmarynu wspomagają prawidłowe funkcjonowanie wątroby

Sproszkowany korzeń marchwi wspomaga zrównoważoną odpowiedź glukozową

Korzeń cykorii i liście rozmarynu wspomagają wydzielanie trawienne i motorykę przewodu pokarmowego, 

przyczyniają się do eliminacji nadmiernych gazów

Sproszkowane siemię lniane i korzeń cykorii zwiększają uczucie sytości
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UltraBiome DTX

Toksyny pochodzące z żywności, wody i powietrza mogą 

powodować spustoszenie w organizmie, ponieważ 

gromadzą się w nim. Nie pozwól im na to! 

Unikalna mieszanka błonnika, owoców i warzyw zawarta 

w zgłoszonym do opatentowania UltraBiome DTX 

pobudza jelitowe i trawienne drogi pokarmowe, 

wspierając oczyszczanie organizmu.  Wspomaga również 

zdrową wyściółkę jelit.

Jeśli żyjesz, oddychasz, jesz lub pijesz w naszym 

współczesnym świecie, codziennie narażasz się na 

działanie zanieczyszczeń i toksyn. Ale dzięki UltraBiome 

DTX możesz nadal żyć zdrowo i dobrze się rozwijać! 

476 ml  
NUMER KATALOGOWY: 1580

SKŁADNIKI:
L-glutamina, sproszkowane łupiny/łuski babki płesznik (Plantago 
ovata), FOS (fruktooligosacharydy), błonnik z owoców jabłka, 
substancje zagęszczające (guma arabska i guma guar), sproszkowane 
nasiona lnu (Linum usitatissimum), inulina (ekstrakt z korzenia 
cykorii), wzmacniacz smaku (kwas cytrynowy), aromat pomarań-
czowy, sproszkowane kwiaty brokułów (Brassica oleracea var. italic), 
ckoncentrat ryżowy, aromaty cytrusowe (pomarańczowy, cytryno-
wy, limonkowy, mandarynkowy, mandarynkowy i waniliowy), 
miedziany chlorofilin sodu, substancja słodząca (ekstrakt z liści 
stewii (Stevia rebaudiana)), ekstrakt z owoców jabłka (Malus 
pumila), cytrynian cynku, sproszkowany ekstrakt z liści zielonej 
herbaty (Camellia sinensis), sproszkowany korzeń kurkumy (Curcu-
ma longa), csproszkowane owoce pomidora (Solanum lycopersi-
cum), sproszkowany korzeń marchwi (Daucus carota), sproszkowa-
ne liście kapusty (Brassica oleracea var. capitate), sproszkowany 
korzeń buraka ćwikłowego (Beta vulgaris), sproszkowane liście 
rozmarynu (Rosmarinus ocinalis), wyciąg z pestek winogron (Vitis 
vinifera), wyciąg z liści oliwek (Olea europaea)

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA W CIĄGU DNIA:
Zmieszać 1 saszetkę w 260 ml wody. Energicznie wstrząsnąć lub 
wymieszać i natychmiast wypić. Może być spożywany dwa razy 
dziennie.

SUPLEMENT DIETY   •   30 saszetek
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Przebudź się i żyj zdrowo!
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Ashwagandha

Dlaczego nasza Ashwagandha

476 ml  
NUMER KATALOGOWY: 1580

•
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Wzbogacenie flory bakteryjnej jelit
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Bakterie Bifidophilus

Lactoba-
cillus acidophilus Bifidobacterium 
longum

Bifidobacterium longum Lactobacillus              
acidophilus

Zadaniem produktu jest wzbogacenie 
flory bakteryjnej jelit.

476 ml  
NUMER KATALOGOWY: 1580

9
9

•
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Królowa witamin!
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Witamina C 
z bioflawonoidami

476 ml  
NUMER KATALOGOWY: 1580

-

-

-

•   60 tabletek
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Moc antyoksydantów!
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Zambroza

Garcinia mangostana

476 ml  
NUMER KATALOGOWY: 1580

-

•   458 ml
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Pozwól sobie na więcej!
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Collagen+

476 ml  
NUMER KATALOGOWY: 1580
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Niezastąpione. Codziennie.

56



Super Omega 3 EPA

476 ml  
NUMER KATALOGOWY: 1580

•
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Nie tylko błonnik
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Loclo

476 ml  
NUMER KATALOGOWY: 1580

•
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Witamina życia
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Witamina D3

-

476 ml  
NUMER KATALOGOWY: 1580

•   60 tabletek
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Bacillus Coagulans
SUPLEMENT DIETY   •

Bacillus coagulans

SUP
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Bowel Build
SUPLEMENT DIETY   •

Babka jajowata

Witamina C

Cynk 
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Carbo Grabbers
SUPLEMENT DIETY   •
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Cholester-Reg
SUPLEMENT DIETY   •

i 
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Chondroityna
SUPLEMENT DIETY   •

68



Cynk ALT
SUPLEMENT DIETY   •
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Czerwona Koniczyna
SUPLEMENT DIETY   •
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Czosnek
SUPLEMENT DIETY   •
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Defense Maintenance
SUPLEMENT DIETY   •SUPLE
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Defense Maintenance
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Everflex
SUPLEMENT DIETY   •   60 tabletekSUP
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Gotu Kola
SUPLEMENT DIETY   •
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Magnez

Wsparcie dla trawienia i zdrowia 
przewodu pokarmowego
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Gentle Move

476 ml  
NUMER KATALOGOWY: 1580

•
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Grapina i Przeciwutleniacze
SUPLEMENT DIETY   •   90 tabletek
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Hops & Valerian 
with Passionflower
SUPLEMENT DIETY   •

Chmiel (Humulus lupulus)

Valeriana officinalis)

Passiflora incarnata)

SUPLE
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Kelp
SUPLEMENT DIETY   •

Morza i oceany to jedne z najbogatszych w pierwiastki mineralne miejsc na 

Jod.
-
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CoQ10
SUPLEMENT DIETY   •SUPL
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Lecytyna
SUPLEMENT DIETY   •

-
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Korzeń Lukrecji
• Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie górnych dróg oddechowych.
• Wspiera układ odpornościowy.
• Pomaga utrzymać spokój psychiczny. 
• Wspiera funkcje umysłowe.
• Wspiera funkcjonowanie układu pokarmowego. 
• Wspomaga ochronę błony śluzowej żołądka i jelit.
• Wspiera funkcje całego układu rozrodczego.
• Wspiera zdrowie gruczołu krokowego (prostaty).
• Pomaga utrzymać dobrą kondycję skóry. 



Korzeń Lukrecji

Lukrecja to roślina od wieków ceniona za właściwości 
zdrowotne. Starożytni Grecy i Rzymianie uznawali je za 
remedium na przeziębienie. 
Dziś lukrecja, a właściwie jej korzeń ceniony jest ze wzglę-
du na szerokie spektrum działania, które obejmuje układ 
oddechowy, trawienie, zdrowie psychiczne, a także 
odporność. 

KLUCZOWE SKŁADNIKI:
Lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra) ............................. 2376 mg

SKŁADNIKI:
Korzeń lukrecji gładkiej w proszku (Glycyrrhiza glabra), otocz-
ka kapsułki (żelatyna), substancja przeciwzbrylająca (sole 
magnezowe kwasów tłuszczowych), nośniki (dwutlenek 
krzemu).

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA W CIĄGU DNIA:
2 kapsułki 3 razy dziennie w trakcie posiłków.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia! 
W przypadku zażywania leków, przed spożyciem skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceuta. Suplement diety nie może być 
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

SUPLEMENT DIETY   •

wości 
je za 

zglę-
układ 
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Liść Oliwny - Ekstrakt
SUPLEMENT DIETY   •

-
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Immune Formula
SUPLEMENT DIETY   •

Immune Formula to produkt, który od lat podbija serca klientów Nature’s 

 (Cordyceps sinensis

 (Grifola frondosa) znana jest raczej jako grzyb             

 (Ganoderma lucidum
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Liver Health Formula
SUPLEMENT DIETY   •
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Lucerna
SUPLEMENT DIETY   •

Lucerna siewna (Medicago sativa)
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Magnesium
SUPLEMENT DIETY   •

-
-
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MSM - Metylosulfonylometan
SUPLEMENT DIETY   •   90 tabletek

-

90



Paw Paw
SUPLEMENT DIETY   •

-
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Telefony, tablety, telewizory i komputery męczą nasze oczy. Nadszedł czas, by okazać im trochę miłości. 

Wspomagaj zdrowe funkcjonowanie oczu i chroń je przed uszkodzeniami dzięki silnym przeciwutleniaczom 

zawartym w Perfect Eyes. Luteina, zeaksantyna, beta-karoten, kurkuma i inne składniki odżywcze pomagają twoim 

oczom i wzrokowi.

Dlaczego Perfect Eyes?
Ta bogata w karotenoidy formuła jest oparta na wynikach badań AREDS z 2001 i 2006 roku. Pierwsze badanie 

wykazało, że mieszanka witamin C i E, beta-karotenu, cynku i miedzi pomogła zmniejszyć ryzyko postępu 

zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD) o 25% w ciągu pięciu lat. W drugim badaniu do mieszanki 

dodano luteinę, zeaksantynę i kwasy tłuszczowe omega-3, aby uzyskać dodatkowe korzyści. Nasz indyjski partner 

dostarczający luteinę zaopatruje lokalnych rolników w nasiona niemodyfikowane genetycznie i jest w pełni 

zaangażowany w zrównoważony rozwój. Współpracuje również z Shankara Eyecare Institute of India, oferując 

bezpłatne badania wzroku, dostarczając  okulary i pomagając mieszkańcom z zaćmą, która jest częstą przyczyną 

ślepoty w Indiach.
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Perfect Eyes

HISTORIA KRYJĄCA SIĘ ZA PERFECT EYES

Beta-karoten jest zasadniczo żółtym lub pomarańczo-

wym pigmentem, który nadaje wielu warzywom, 

owocom, kwiatom i innym roślinom ich kolory. Po raz 

pierwszy skrystalizowano go z korzeni marchwi w 1831 

roku. Beta-karoten oznacza „marchewkę B”, od greckie-

go beta i łacińskiego carota. W 1851 r. Herman 

von Helmholtz wynalazł oftalmoskop, dzięki któremu 

odkryto dołek nerwu wzrokowego w ludzkiej gałce ocznej. 

Ten obszar plamki żółtej zawiera ciasno upakowane 

komórki stożkowe i jest odpowiedzialny za ostre widzenie, 

które jest potrzebne do codziennych czynności, takich 

jak rozpoznawanie twarzy i czytanie. Dopiero w 1988 r. 

badacze zidentyfikowali luteinę, zeaksantynę i mezo-ze-

aksantynę jako kluczowe składniki plamki żółtej. Obszar 

ten ma żółty kolor, ponieważ są tam przechowywane 

pigmenty wchłonięte z kolorowych pokarmów. Borówka 

czarna, znana również jako jagoda, czarna jagoda czy 

czernica, była tradycyjnie używana do łagodzenia procesu 

trawienia i do zastosowań doustnych. Pochodzi 

z północnej Europy. Podczas II wojny światowej piloci 

brytyjskich sił powietrznych spożywali dżem z borówek 

przed startem, aby lepiej widzieć w nocy.

SKŁADNIKI:
Kwas askorbinowy, octan d-alfa tokoferylu, glukonian cynku, 
koncentrat ryżowy, mieszanka karotenoidów (beta-karoten, 
alfa-karoten, luteina, likopen, zeaksantyna i kryptoksantyna), 
wyciąg z kłącza kurkumy (Curcuma longa), selenin sodu, glukonian 
miedzi, luteina, wyciąg z owoców borówki czarnej (Vaccinium 
myrtillus L.), tauryna, kwercetynowy wyciąg z owoców perełkowca 
japońskiego (Sophora japonica), barwnik (chlorofilina sodowo-mie-
dziowa), zeaksantyna, kapsułka roślinna [substancja wiążąca (hypro-
meloza), woda].

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA W CIĄGU DNIA:
Stosować 2 kapsułki dziennie z posiłkiem.

SUPLEMENT DIETY   •
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Pieprz Cayenne, Czosnek, 
Pietruszka
SUPLEMENT DIETY   •

-
-
-
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1972
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Pochłaniacz Tłuszczu
SUPLEMENT DIETY   •
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Pro B11
SUPLEMENT DIETY   •

9
9 9

9 9
9 9

9 9
9

SUPLEME
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SmartMeal
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476 ml  
NUMER KATALOGOWY: 1580

-

Jedna porcja
54 g (2 miarki)

%RWS
w jednej porcji

Energia 897 kJ / 213 kcal 11%
T uszcz 4,31 g 6%
w tym nasycone kwasy t uszczowe 0,77 g 4%
W glowodany 18,2 g 7%
w tym cukry 0,46 g 1%
B onnik 3 g **
Bia ko 24 g 48%
Sól 1,55 g 26%
Potas 606,63 mg 30%
Wap 322,58 mg 40%
Magnez 203,47 mg 54%
Witamina C 24,06 mg 30%
elazo 8,56 mg 61%
Niacyna 5,4 mg 34%
Cynk 4,83 mg 48%
Witamina E 4,03 mg 34%
Kwas pantotenowy 1,89 mg 31%
Mangan 0,80 mg 40%
Witamina B6 0,66 mg 47%
Mied 530 g 53%
Rybo lawina (witamina B2) 0,48 mg 34%
Tiamina (witamina B1) 0,42 mg 39%
Witamina A 243,01 g 30%
Kwas foliowy 61,56 g 31%
Jod 45,76 g 31%
Chrom 24,57 g 61%
Fosfor 307,54 mg 44%
Biotyna 28,71 g 57%
Selen 24,01 g 44%
Witamina K 22,97 g 31%
Witamina D 1,62 g 32%
Witamina B12 0,86 g 35

Informacja o wartości odżywczej

SOURCE OF FIBRE
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Dodaktowa porcja
naturalnej energii
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Solstic 
Energia z Natury

476 ml  
NUMER KATALOGOWY: 1580

•  30 saszetek

Czas utrzym g m
(w g

Ef

Kawa

Na

Na
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Sok Aloesowy
SUPLEMENT DIETY   •   946 ml

Sok Aloesowy to produkt, w którego przypadku kluczowy jest proces produk-
-

-

-

cukru we krwi, wspiera 
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Ury
SUPLEMENT DIETY   •

-

103



Kurkuma
• •
• •

•
• •

• •
•

Imbir
•
•

•
•

• •
•

Pieprz czarny
•
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Dlaczego nasza kurkumina? 

476 ml  
NUMER KATALOGOWY: 1580

Turmeric Curcumin

•
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Wapń Plus Witamina D
SUPLEMENT DIETY   •   150 tabletek

-

-
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Vitamin B Complex
SUPLEMENT DIETY   •SUPLEM
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-

Zdaniem dietetyka: 

24 niezbędne witaminy i minerały
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Super Complex

476 ml  
NUMER KATALOGOWY: 1580

-

-

-

•

109



110



Krem do rąk i ciała
177 ml

-

-

Nieperfumowany

Naturalny balsam
przeznaczony do

eterycznymi

Bezzapachowy

Bezpieczny dla

177 ml
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Pasta do zębów Sunshine Brite
100 g

-
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Balsam do masażu Tei-fu
118,3 ml
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Srebro Ochronne Silver Shield
118 ml

-
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Układ pokarmowy
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-
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7 kroków dla zdrowia układu pokarmowego
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Dobierz odpowiednią suplementację

Polecamy dla zdrowia układu pokarmowego:P l dl d
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Energia i metabolizm

120



“POWOLNY METABOLIZM”
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Co przyspiesza metabolizm? 
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Dobierz odpowiednią suplementację

Polecamy w kategori energia i metabolizm:
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Układ krążenia

124



-

 to schorzenie, w którym 

-

-

 

-
-
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5 kroków dla zdrowia układu krążenia
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Dobierz odpowiednią suplementację

Polecamy dla zdrowia układu krążenia:

127



Układ oddechowy

128



Astma
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Codziennie dbaj o zdrowie układu oddechowego
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Dobierz odpowiednią suplementację

Polecamy dla zdrowia układu oddechowego:kładu oddechowego:
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Układ moczowy

132
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Codziennie dbaj o zdrowie układu moczowego

134



Dobierz odpowiednią suplementację

Polecamy dla zdrowia układu moczowego:
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Układ hormonalny
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Codziennie dbaj o zdrowie układu hormonalnego
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Dobierz odpowiednią suplementację

Polecamy dla zdrowia układu hormonalnego:

139



Układ 
mięśniowo-szkieletowy

140



 W chorobach reumatycznych 

141



Dbaj o układ mięśniowo-szkieletowy
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Dobierz odpowiednią suplementację

Polecamy dla zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego:
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Układ nerwowy
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Dbaj o zdrowie układu nerwowego
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Dobierz odpowiednią suplementację

Polecamy dla zdrowia układu nerwowego:myyy dddllaa zzddrroowwiiaa uukkłłaadduu nerwowe
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Układ odpornościowy
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-
-
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6 kroków do poprawy odporności

-
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Dobierz odpowiednią suplementację

Polecamy dla zdrowia układu odpornościowego:o:
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Autentyczne
Olejki Eteryczne
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Autentyczne olejki eteryczne to najprawdopodobniej najcenniejszy 
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-

Nasza obietnica

Gwarancja pochodzenia
Sure-Source
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• energia • relaks • regeneracja 
• wyciszenie • koncentracja  • szczęście

Pełna oferta 
Autentycznych Olejków Eterycznych na

www.e-naturessunshine.com
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LAVENDER ORGANIC

-

• uspokojenie i relaks
• poprawa snu
•

Lavandula angustifolia

TEA TREE OIL

-

•

Melaleuca alternifolia
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PEPPERMINT OIL

-

•
•

Mentha piperita 

FRANKINCENSE ORGANIC

-

• uspokojenie i relaks
•

Boswellia carteri 
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INSPIRE

•
•
•

Citrus paradisi Citrus sinensis itrus 
limon Mentha cardiaca Mentha piperita
Cinnamomum zeylanicum Citrus bergamia Zingiber officinale

Vanilla planifolia

-
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ESSENTIAL SHIELD

•
•

Citrus sinensis Eugenia caryophyllata
Eucalyptus globulus Cinnamomum zeylanicum Lavandula angustifolia

Citrus limon Pinus silvestris Rosmarinus officinalis
Mentha piperita Citrus paradisi Thymus vulgaris
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RECOVER

• regeneracja
• ukojenie

Gaultheria procumbens Cinnamomum camphora
Rosmarinus officinalis Melaleuca cajuputi Abies siberica

Eugenia caryophyllata Helichrysum angustifolium Juniperus communis
Mentha piperita Boswellia carteri
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CORE

•

Cedrus atlantica Tsuga canadensis
Cinnamomum camphor Tanacetum annuum
Boswellia carteri Anthemis nobilis

RUMIANEK RZYMSKI
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REFUGE

• uspokaja
•

Lavandula angustifolia Citrus sinensis
Cedrus atlantica Cananga odorata Tanacetum annuum

Vanilla planifolia

CEDR ATLASKI, YLANG-YLANG, 
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•
•
•
•
•
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Be perfect!
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-

 

Luksusowa pielęgnacja najnowszej generacji.
Prawdziwy eliksir młodości i pełni blasku Twojej skóry.
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Przemiana Twojej skóry jest tak oczywista,
jakbyś była tytułową bohaterką bajki o kopciuszku...

Możesz stosować środki pielęgnacyjne w zależności 

od rodzaju Twojej skóry lub cech sezonowych. 

W tym celu stworzyliśmy serię formuł wzbogaconych o skuteczne, 

nowoczesne składniki przeciwstarzeniowe i nawilżające.

Przyjemna w dotyku, delikatna konsystencja kremów zadba 

o Twoją skórę w ciągu całego roku.
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Oczyszczający i matujący tonik do twarzy 

Lekki tonik delikatnie oczyści skórę z zabrudzeń, ukoi ją i odświeży. Usunie 

pozostałości makijażu. Formuła walczy z nadmiernym wydzielaniem sebum 

i szybko matuje cerę. Chroni przed szkodliwym wpływem środowiska 

i wzmacnia naturalną ochronę przed stresem oksydacyjnym, zwiększając 

zdolności detoksykacyjne skóry. Nigdy jeszcze nie miałaś takiego uczucia 

świeżości, nawilżenia i czystości, jak po stosowaniu tego toniku.

- oczyszcza

- matuje

- tonizuje

- nawilża

Skóra pełna blasku, oczyszczone pory, 

zdrowy koloryt, bez zaczerwienień 

i podrażnień. 

DZIAŁANIE EFEKT

Pojemność 125 ml

Lekki tonik delikatnie o

pozostałości makijażu. F

i szybko matuje cerę.

i wzmacnia naturalną 

zdolności detoksykacyjn

świeżości, nawilżenia i cz

- oczyszcza

- matuje

DZIAŁANIE

Pojemność 125 ml
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Wyciąg z krasnorostów Rhodophyta redukuje ilość utlenionego skwalenu na powierzchni skóry, wzmacniając 

ochronę antyoksydacyjną. Zmniejsza ilość wydzielanego, zwiększając natomiast produkowanie lipidów przez 

komórki skóry. Chroni skórę przed zanieczyszczeniem, odnawia jej funkcje ochronne.

Ekstrakt z planktonu — egzopolisacharyda, wytwarzana przez plankton morski.  Ma zdolność do wchłaniania 

i zatrzymywania dużej ilości sebum, gwarantując matowy efekt po upływie zaledwie godziny po zastosowaniu. 

Co ważne, składnik matuje, ale nie wysusza skóry.

Żel aloesowy ma właściwości kojące, nawilżające i antyoksydacyjne.

Hydrolat z oczaru wirginijskiego (Hamamelis)  posiada właściwości oczyszczające, tonizuje skórę,  koi ją i nawilża.

Gliceryna roślinna tworzy wilgotną warstwę ochronną na powierzchni naskórka, odżywia skórę i zapobiega 

utracie wilgoci. Przywraca elastyczność, miękkość i gładkość.

Główne składniki aktywne:

Nie zawiera parabenów, parafiny, formaldehydu, barwników, silikonów.
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Przeciwzmarszczkowy Krem Do Twarzy 
Na Dzień SPF15. 
Przeciwstarzeniowy krem na dzień z kompleksem „gravity control” ma za zadanie 

poprawienie zarysu twarzy. Stanowi doskonałą bazę pod makijaż.

Do skóry dojrzałej, normalnej i suchej.

Miękki. Jedwabisty. Szybko się wchłania. Łatwo się rozprowadza.

Intensywny krem na bazie zaawansowanych składników 

przeciwstarzeniowych, peptydów, olejków, witamin i pieprzu 

różowego poradzi sobie z nawilżaniem nawet najgłębszych warstw 

naskórka. Formuła oparta jest na innowacyjnym kompleksie 

„gravity control”, walczącym ze zwiotczeniem skóry i zwiększającym 

odporność na siłę grawitacji. Przy regularnym stosowaniu krem 

rozjaśnia cerę, nawilża ją i regeneruje.

- nawilża

- rozjaśnia

- poprawia zarys twarzy

- chroni przed fotostarzeniem

- pielęgnuje przeciwstarzeniowo

- chroni przed zanieczyszczeniem

Miękki. J

Intensyw

przeciwst

różowego

naskórka

„gravity c

odpornoś

rozjaśnia 

Aksamitna, ujędrniona, 

nawilżona skóra, doskonale chroniona 

przed szkodliwym działaniem promieni 

słonecznych. 

Istotne spłycenie zmarszczek 

i poprawiony zarys twarzy.

DZIAŁANIE EFEKT

Pojemność 50 ml
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Filtry przeciwsłoneczne — dzienna ochrona przed promieniowaniem UV,  opóźniają proces fotostarzenia.

Kompleks peptydowy — walczy ze zwiotczeniem skóry i zwiększa jej odporność na siłę grawitacji. 

Stymuluje syntezę elastyny, sprzyja prawidłowej architekturze włókien sprężystych skóry 

i zapewnia widoczny efekt liftingu.

Ekstrakt peruwiańskiego pieprzu różowego — naturalny składnik uzyskiwany z owoców peruwiańskiego drzewa 

pieprzowego (Schinus molle). Bogaty w potężne biodostępne polifenole – kwercytynę i mikelianinę. Odbudo-

wuje barierę ochronną skóry i sprzyja zmniejszeniu przepuszczalności skóry. Działa odmładzająco, redukuje 

zmarszczki i nadaje skórze świeżości. 

Ma działanie oczyszczające: ogranicza wydzielanie sebum,

zmniejsza widoczność porów, nawilża.

Masło shea — zmiękcza, nawilża, odtwarza funkcje ochronne 

skóry. Działa przeciwzmarszczkowo, poprawia elastyczność 

i sprężystość skóry. Bogate w witaminę Е — znany 

przeciwutleniacz, witaminę młodości. 

Olej z pestek granatu — ulubiony składnik cery dojrzałej. 

Odżywia, nawilża, posiada właściwości antyoksydacyjne.

Olej z pestek czereśni — prawdziwy eliksir dla skóry dojrzałej. Przeciwutleniacz.  

Chroni przed fotostarzeniem się. Nawilża. Koi.

Stabilizowana wit. C — pobudza produkcję kolagenu.  Chroni DNA przed stresem egzogennym. 

Redukuje aktywność melanogenezy, wyrównując i rozjaśniając skórę.

Trehaloza — naturalny czynnik nawilżający o wysokiej  higroskopijności. 

Podtrzymuje  optymalny poziom nawilżenia naskórka.

Gliceryna roślinna — tworzy wilgotną warstwę ochronną na powierzchni naskórka, 

odżywia skórę i zapobiega utracie wilgoci. Przywraca skórze elastyczność, miękkość i gładkość.

Główne składniki aktywne:

Nie zawiera parabenów, parafiny, formaldehydu, barwników, silikonów i alkoholu.
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Intensywny Przeciwzmarszczkowy Krem Do Twarzy 
Na Noc
Intensywny krem na noc idealny do cery potrzebującej pielęgnacji 

przeciwstarzeniowej i głębokiego odżywiania.

Treściwy. Gęsty. Nie tłusty. Łatwo rozprowadza się.

Fantastyczny, treściwy, a jednocześnie delikatny krem na noc, 

stworzony specjalnie z myślą o pielęgnacji skóry podczas snu, gdy 

proces odnowy komórek jest najbardziej intensywny. Aktywnie 

zwalcza zmarszczki, czyni je mniej widocznymi dzięki temu, 

że uszczelnia je i poleruje. Natychmiastowo działa na zmęczoną 

i pozbawioną blasku cerę. Zawiera składniki o wysokiej aktywności 

przeciwstarzeniowej, przywracające skórze jędrność i wzmacniające 

tkanki. Codziennie po przebudzeniu będziesz mile zaskoczona: skóra 

wypoczęta, widoczny efekt liftingu zachowany w ciągu wielu godzin.

- nawilża

- działa przeciwzmarszczkowo

- liftinguje i poprawia zarys twarzy 

- ma właściwości antyoksydacyjne 

- rozjaśnia i napina skórę

Poprawiony zarys twarzy, 

wygładzenie zmarszczek, 

skóra staje się jędrna, delikatna

i odzyskuje zdrowy koloryt.

DZIAŁANIE EFEKT

Treściwy

Fantasty

stworzon

proces o

zwalcza 

że uszcz

i pozbaw

przeciwst

tkanki. C

wypoczę

DZIAŁANIE

Pojemność 50 ml
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Kwas hialuronowy — dzięki swojej zdolności wiązania i zatrzymywania wody działa zarówno jako bezpośrednia 

substancja nawilżająca, dostarczając wodę do warstwy rogowej naskórka, jak i nawilżacz pośredni, tworząc 

warstwę zapobiegającą wyparowywaniu wilgoci. Skóra jest nawilżona przez długi czas. 

Masło shea i olej z pestek słonecznika — skóra dojrzała kocha składniki bogate w witaminy E, D3, A, F i K. 

Oleje sprzyjają odnowie komórek, są bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe. 

Doskonałe do skóry suchej, bardzo dobrze nawilżają.

Witamina Е — witamina młodości, potężny przeciwutleniacz. 

Wygładza, koi, podtrzymuje poziom nawilżenia skóry. 

Wyciąg z ziaren jęczmienia zwyczajnego — bogaty w pochodne polifenoli, posiada właściwości 

antyoksydacyjne i jest składnikiem przeciwstarzeniowy, zapobiega postawaniu  zmarszczek. 

Poprawia mikrokrążenie, odżywia skórę. 

Gliceryna roślinna   —  tworzy wilgotną warstwę ochronną na powierzchni naskórka, 

odżywia skórę i zapobiega utracie wilgoci. Przywraca skórze elastyczność, miękkość i gładkość.

Główne składniki aktywne:

Nie zawiera parabenów, parafiny, formaldehydu, barwników, silikonów i alkoholu.
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Nawilżający Krem Do Twarzy SPF15
Rewitalizującujący i nawilżający krem uniwersalny. 

Długotrwałe nawilżenie (dzień/noc). 

Doskonała baza pod makijaż, szybko się wchłania, na długo czyniąc skórę świeżą i jedwabistą.

Luksusowa, kremowa konsystencja. Łatwo się rozprowadza i szybko 

wchłania i nie pozostawia tłustego filmu. 

Krem został wzbogacony w aktywny kompleks Mega Moisturizer 

Active na bazie aminokwasów (proliny, alaniny, seryny) i ekstraktu 

fermentacyjnego Pseudoalteromonas, który minimalizuje parowanie 

wody z głębszych warstw naskórka i regeneruje skórę. Zapewnia 

wyraźne nawilżenie i wspaniałą pielęgnację uniwersalną. Aktywny 

składnik uzyskany z pieprzu różowego pełni rolę oczyszczającą.

- długotrwale i intensywnie nawilża 

- chroni przed działaniem promieni słonecznych

- odświeża

- regeneruje

- rozjaśnia

Gładka, jędrna, dobrze nawilżona, 

promienna, zdrowa skóra. 

Niezwykle długotrwały 

efekt nawilżenia.

DZIAŁANIE EFEKT

Pojemność 50 ml

Luksusow

wchłania

Krem zo

Active n

fermenta

wody z

wyraźne 

składnik

DZIAŁANIE

Pojemność 50 ml
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Kwas hialuronowy — dzięki swojej zdolności wiązania i zatrzymywania wody działa zarówno jako bezpośrednia 

substancja nawilżająca, dostarczając wodę do warstwy rogowej naskórka, jak i nawilżacz pośredni, tworząc 

warstwę zapobiegającą wyparowywaniu wilgoci. Skóra jest nawilżona przez długi czas. 

Filtry przeciwsłoneczne — dzienna ochrona, zapobiegają fotostarzeniu się skóry. 

Masło Illipe — posiada wspaniałe właściwości odżywcze i jest bogate w kwasy tłuszczowe. 

Poprawia elastyczność skóry. 

Skrobia ryżowa — odpowiednia dla skóry wrażliwej, nadaje skórze matowe wykończenie i równomierny koloryt.  

Ultra nawilżające czynniki — składają się na nie 2 innowacyjne kompleksy.  Kompleks na bazie aminokwasów 

proliny, alaniny, seryny oraz ekstraktu z bakterii Pseudoalteromonas ma natychmiastowe i trwałe działanie 

nawilżajace. Zaś kompleks IQ-hydration (inteligentne nawilżanie) kształtuje „inteligentną” podwójną warstwę 

tłuszczową  na powierzchni skóry, wzmacniając naturalne właściwości ochronne, gwaratując wyraźne nawilżenie. 

Ekstrakt peruwiańskiego pieprzu różowego — naturalny składnik biofunkcjonalny, uzyskiwany z owoców 

peruwiańskiego drzewa pieprzowego (Schinus molle). Bogaty w potężne biodostępne polifenole – kwercytynę 

i mikelianinę. Odbudowuje barierę ochronną skóry i sprzyja zmniejszeniu jej przepuszczalności. 

Działa odmładzająco, redukuje zmarszczki i nadaje skórze świeżości. 

Ma działanie oczyszczające: ogranicza wydzielanie sebum, 

zmniejsza widoczność porów i nawilża. 

Główne składniki aktywne:

Nie zawiera parabenów, parafiny, formaldehydu, barwników, silikonów.
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Rozjaśniająca Maseczka do Twarzy
„Efekt Kopciuszka”

Kremowa maseczka dodająca skórze blasku. Natychmiastowe nawilżenie i gładkość.

Miękka i delikatna niczym sorbet. Bogata. Jedwabista.

Maseczka Efekt Kopciuszka natychmiast doda skórze witalności 

i obdarzy ją blaskiem! Oznaki starzenia zostają „zatarte”, twarz 

wygląda na wypoczętą. Kolor twarzy odzyskuje swój blask. Bazę 

maseczki stanowi wyciąg z liści Haberlei rodopskiej, zapewniający 

jednolitą strukturę skóry. Ponadto produkt zawiera skwalen pocho-

dzenia roślinnego, znany ze swoich właściwości zmiękczających, 

szczególnie nadaje się do skóry wrażliwej i suchej. Maseczka stanowi 

doskonałe źródło energii do radykalnej przemiany odwodnionej 

i pozbawionej blasku skóry, obdarzy skórę prawdziwą rozkoszą.

- natychmiastowy efekt wizualny 

- nawilża i nadaje skórze blasku 

- odnawia

- rozjaśnia 

- działa antyoksydacyjnie i przeciwstarzeniowo

- zwalcza oznaki zmęczenia

Zdrowa i promienna, odmieniona, 

gładka i jędrna skóra. 

Natychmiastowy efekt!

DZIAŁANIE EFEKT

Pojemność 50 ml

Maseczk

i obdarz

wygląda 

maseczk

jednolitą

dzenia r

szczególn

doskonał

i pozbaw

DZIAŁANIE

Pojemność 50 ml
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Masło shea — środek zmiękczający. Nawilża, odtwarza funkcje ochronne skóry. Działa przeciwzmarszczkowo. 

Poprawia elastyczność skóry. Bogate w „witaminę młodości” — witaminę Е.

Skwalen — obrońca skóry”, regeneruje warstwę lipidową na powierzchni skóry, aktywnie nawilża. 

Odmładzający olej, olej bez oleju, witamina tlenu – wszystkim tym jest skwalen.

Olej ryżowy — leczniczy składnik w pilęgnacji skóry suchej i dojrzałej. 

Olej ryżowy jest naturalnym przeciwutleniaczem. Nawilża, głęboko odżywia, łagodzi skórę.

Olej z pestek granatu — składnik do cery dojrzałej. Posiada właściwości antyoksydacyjne, odżywia i nawilża.

Skrobia ryżowa — odpowiednia dla skóry wrażliwej. Ma właściwości odżywcze i wybielające. 

Wyciąg z liści Haberlei rodopskiej — bogaty w przeciwutleniacze. Pobudza produkcję kolagenu i elastyny. 

Chroni białka skóry przed utlenianiem. Rozjaśnia i pobudza skórę, dodaje jej blasku. 

Gliceryna — tworzy wilgotną warstwę ochronną na powierzchni naskórka, 

odżywia skórę i zapobiega utracie wilgoci. Przywraca elastyczność, miękkość i gładkość. 

Główne składniki aktywne:

Nie zawiera parabenów, parafiny, formaldehydu, barwników, silikonów.
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Szampon do włosów
ENERGIA - ZDROWIE - NAPRAWA
Łagodny szampon do codziennego użytku, który głęboko oczyszcza włosy oraz skórę głowy.

Formuła wzbogacona witaminą E, argininą i pantenolem nadaje blask i zdrowy, 

piękny wygląd włosom, pozostawiając je lśniące i miękkie.

Doskonały do włosów normalnych i przetłuszczających się.  

Witamina E to doskonały przeciwutleniacz, który dobrze wpływa 

na porost włosów oraz pomaga zapobiegać utracie koloru i blasku, 

a także zapobiega wypadaniu włosów.

Cynk chroni strukturę włosów i zmiękcza je.

Pantenol zapewnia długotrwały efekt nawilżenia.

Arginina to aminokwas stymulujący wzrost naczyń włosowatych, 

poprawiający ukrwienie mieszków włosowych.

Polyquaternium-7 to kationowy polimer pomagający rozczesać 

włosy. Zapobiega matowieniu i uszkodzeniom włosów. 

Pojemność 200 ml
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Dzięki starannie dobranym składnikom idealnie nadaje się do codziennego stosowania z szamponem 

z tej samej serii. Pantenol, cynk, witamina E i keratyna nadają włosom blask i zdrowy lśniący wygląd, 

pozostawiając je lśniące i miękkie.

Formuła opracowana specjalnie dla włosów normalnych i przetłuszczających się. 

Hydrolizowana keratyna tworzy barierę ochronną na powierzchni 

włosów i jest szczególnie skuteczna w ich regeneracji.

Witamina E to doskonały przeciwutleniacz, który dobrze wpływa 

na porost włosów oraz pomaga zapobiegać utracie koloru i blasku, 

a także zapobiega wypadaniu włosów.

Cynk chroni strukturę włosów i zmiękcza je.

Polyquaternium-7 to kationowy polimer pomagający rozczesać włosy. 

Zapobiega matowieniu i uszkodzeniom włosów. 

Odżywka do włosów
ENERGIA - ZDROWIE - NAPRAWA

Pojemność 200 ml
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Żel Micelary Do Mycia Twarzy

Żel do mycia twarzy bazuje się na dwóch naturalnych kompleksach: kwitnąca cera i zdrowa cera.

Kwitnąca cera zawiera ekstrakt z piwonii oraz ekstrakt z magnolii. Ekstrakt z piwonii 

ma działanie antyoksydacyjne i uspokajające, zwęża pory i jest odpowiedni nawet dla 

bardzo wrażliwej cery.

Piwonie uważane za jednen z najbardziej efektywnych kwiatowych składników 

dla pielęgnacji cery, a ekstrakt z magnolii chroni i działa przeciwzapalnie.

Ten wspaniały produkt wprost wyciąga zanieczyszczenia z naszej skóry i sprawia, 

że cera staje się idealnie równa, uspokaja, pielęgnuje, nawilża.

Żel micelarny Bremani Care działa jak magnez, wyciągając oraz zmywając resztki 

makijażu, nadmiar sebum i inne zanieczyszczenia. Delikatnie oczyszcza cerę, 

pozostawiając przyjemne uczucie miękkości i nawilżenia.

- dokładnie oczyszcza

- intensywnie nawilża

- usuwa nadmiar sebum

DZIAŁANIE

Czysta i świeża cera gotowa 

do tonizacji i nałożenia makijażu.

EFEKT

Pojemność 125 ml
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Maskara Royal Lash

Tusz „Royal Lash” modeluje nadając piękny podkręcony kształt, doskonale rozdziela i pogrubia 

każdą rzęsę. Połączenie doskonałej konsystencji tuszu ze specjalnie opracowanym aplikatorem 

ułatwia nakładanie tuszu i sprawia, że ten nie pozostawia grudek i nie kruszy się. 

Formuła tuszu została przetestowana i zatwierdzona przez okulistów, a to oznacza, 

że jest bezpiecznym produktem dla Twoich oczu. Tusz zawiera witaminę E, D-pantenol i ekstrakt z bambusa.

Piękny, podkręcony kszałt

Długotrwały efekt

Wyrazisty kolor

Formuła przetestowana przez okulistów
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Żel Do Kąpieli Dla Dzieci
OCZYSZCZA - NAWILŻA - PIELĘGNUJE

Formułę tego produktu oparto na bazie wody kwiatowej z rumianku 

i nagietka, a wśród składników znajdziemy też olejek z pestek moreli, 

olejek z pestek czereśni, olejek z czarnego kminu, olejek sezamowy 

oraz żel aloesowy.

To wspaniały produkt z delikatnym aromatem, który oczyszcza, nawilża, 

chroni oraz oczywiście pielęgnuje delikatną i wrażliwą skórę dziecka.

Żel nie zawiera siarczanów, parabenów, formaldehydów, produktów rafinacji 

i szkodliwych alkoholi i jest absolutnie bezpieczny dla każdego dziecka.

Żel "OH MY BABY" zapewnia łagodne oczyszczenie skóry i włosów nie 

powodując podrażnien. Łagodna formuła zawiera miękkie substancje 

powierzchniowo czynne oraz naturalne składniki, które są odpowiednie 

nawet dla wrażliwej skóry niemowlęcia.

Pojemność 250 ml
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Woda z nagietka to wyciąg z kwiatów nagietka o działaniu uspokajającym. 

Nagietek zawiera alfa i beta karotenoidy, które dbają o efekt zdrowej skóry.

Woda rumiankowa działa uspokajająco i relaksująco.

Olej z pestek moreli - antyoksydant, głęboko odżywia skórę.

Olej z pestek wiśni - bogaty w witaminę A, antyoksydanty i kwas oleinowy.

Ma silne działanie zmiękczające skórę.

Kompleks fito-mleka odpowiada za odnowę skóry, chroni przed wysuszeniem, 

utrzymuje równowagę lipidową skóry i nawilża. 

Główne składniki aktywne:

Nie zawiera: parabenów, alkoholu etylowego i etanolu, glutenu, petrochemikaliów, olejów mineralnych, 

silikonów, lanoliny, ftalanów, drażniących emulgatorów, syntetycznych substancji zapachowych, 

składników etoksylowanych, metyloizotiazolinonu, EDTA, barwników, mocznika, 

DEA, TEA lub PEG, siarczanów. 
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Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wszystkie suplementy diety podlegają obowiązkowi powiadomienia 

Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Nature’s Sunshine uznaje bezpieczeństwo swoich Klientów za najwyższą wartość, a zgodność z przepisami prawa 

żywnościowego danego kraju za podstawowy obowiązek dlatego też wszystkie nasze suplementy diety zostały 

zgłoszone do bazy GIS. 

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Ashwagandha (60 kaps.) ...................................................................

Bacillus Coagulans (90 kaps.) ...........................................................

Bakterie Bifidophilus (90 kaps.) ........................................................

Bowel Build (120 kaps.) .....................................................................

Carbo Grabbers (60 kaps.) ................................................................

Chlorofil w Płynie (475,6 ml) ...........................................................

Cholester - Reg (90 kaps.)  ...............................................................

Collagen (516 g) ..................................................................................

Collagen+ (30 saszetek) .....................................................................

Chondroityna (60 kaps.) ....................................................................

Cynk ALT (120 tabl.) ..........................................................................

Czerwona Koniczyna (100 kaps.) .......................................................

Czosnek (100 kaps.) ............................................................................

Defense Maintenance (120 kaps.) .....................................................

EverFlex (60 tabl.) ..............................................................................

Gentle Move (90 kaps.) .....................................................................

Gotu Kola (100 kaps.) ........................................................................

Grapina i przeciwutleniacze (90 tabl.) ..............................................

Hops & Valerian with Passionflower ..................................................

Immune Formula (90 kaps.) ..............................................................

Kelp (100 kaps.) ..................................................................................

Koenzym Q10 Plus (60 kaps.) ...........................................................

CoQ10 (60 kaps.) ...............................................................................

Lecytyna (170 kaps.) ...........................................................................

Liver Health Formula (100 kaps.) ......................................................

Olive Leaf - Ekstrakt (60 kaps.) ........................................................

............................... 2021/09/03/SD/5A7D44

................................... 2020/06/15/SD/C1347

........ GIS-BŻ-Ż-4230-234-3/JC/DD/06-07

..................... IS-ŻP-SD-4230-00877/KC/20

................. GIS-BŻ-SD-4230-1723-2/KCH/11

........ GIS-BŻ-Ż-4230-234-3/JC/DD/06-07

.................. GIS-BŻ-SD-4230-1701-1/KCH/11

..................... GIS-ŻP-SD-4230-12259/KC/19

................................... 2020/10/26/SD/419387

........ GIS-BŻ-Ż-4230-234-3/JC/DD/06-07

........................ GIS-BŻ-Ż-4230-1193-1/OP/11

........ GIS-BŻ-Ż-4230-234-3/JC/DD/06-07

........ GIS-BŻ-Ż-4230-234-3/JC/DD/06-07

.................. GIS-ŻP-SD-4230-00647/KC/20

................... GIS-ŻP-SD-4230-00721/KC/20

.................................. 2022/01/10/SD/39DAB1

................... GIS-ŻP-SD-4230-00721/KC/20

........ GIS-BŻ-Ż-4230-234-3/JC/DD/06-07

.................... GIS-ŻP-SD-4230-14987/KC/19

................... GIS-ŻP-SD-4230-00721/KC/20

........ GIS-BŻ-Ż-4230-234-3/JC/DD/06-07

............................ GIS-BŻ-Ż-4230-115/AD/08

................................. 2021/09/03/SD/4CF065

........ GIS-BŻ-Ż-4230-234-3/JC/DD/06-07

................. GIS-ŻP-SD-4230-00643/KC/20

....................... GIS-ŻP-SD-4230-1574-1/IK/11

NAZWA PRODUKTU NUMER ZGŁOSZENIA DO GIS
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Loclo (344 g) .......................................................................................

Lucerna (100 kaps.) ............................................................................

Magnesium (90 kaps.) ........................................................................

MSM- Metylosulfonylometan (90 tabl.) .........................................

Pieprz Cayenne & Czosnek & Pietruszka (100 kaps.) ......................

Paw Paw (180 kaps.) ...........................................................................

Pochłaniacz Tłuszczu (120 kaps.) .......................................................

Pro B11 (90 kaps.) ...............................................................................

Smart Meal (810g)  .............................................................................

Sok aloesowy (946 ml.) ......................................................................

Solstic Energia z Natury (30 saszetek) .............................................

Super Omega 3 EPA (60 kaps.) ........................................................

Turmeric Curcumin (60 kaps.) .........................................................

Ury (120 kaps.) ....................................................................................

Wapń Plus Witamina D (150 tabl.) ...................................................

Witamina C bioflawonoidy (60 tabl.) ................................................

Witamina D3 (60 tabl.) ......................................................................

Super Complex (60 tabl.) ...................................................................

Vitamin B Complex (120 kaps.) .........................................................

Zambroza (458 ml) .............................................................................

........ GIS-BŻ-Ż-4230-234-3/JC/DD/06-07

........ GIS-BŻ-Ż-4230-234-3/JC/DD/06-07

...................... GIS-ŻP-SD-4230-14137/KC/19

..................... GIS-ŻP-SD-4230-14979/KC/19

........ GIS-BŻ-Ż-4230-234-3/JC/DD/06-07

..................... GIS-ŻP-SD-4230-14410/KC/19

............................ GIS-BŻ-Ż-4230-115/AD/08

................. GIS-ŻP-SD-4230-00286/KC/20

.................... GIS-ŻP-SD-4230-05210/KC/15

........................ GIS-BŻ-Ż-4230-1430/OP/09

........................ GIS-BŻ-Ż-4230-1430/OP/09

........ GIS-BŻ-Ż-4230-234-3/JC/DD/06-07

............................... 2021/09/03/SD/2ED0DD

............................ GIS-BŻ-Ż-4230-115/AD/08

........ GIS-BŻ-Ż-4230-234-3/JC/DD/06-07

........................ GIS-BŻ-Ż-4230-25-3/MM/10

.................... GIS-ŻP-SD-4230-05156/KC/17

............................ GIS-BŻ-Ż-4230-115/AD/08

............................... 2020/04/22/SD/F5DDE5

............................ GIS-BŻ-Ż-4230-115/AD/08

NAZWA PRODUKTU NUMER ZGŁOSZENIA DO GIS
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