




U PROGU 
NOWEJ ERY 



Aubrey de Grey, brytyjski ekspert w 
dziedzinie starzenia się, mówi:  

WSZYSCY CHCĄ BYĆ WIECZNIE MŁODZI 

Czy możliwe jest spowolnienie procesu starzenia się? 
„Obecnie długość życia co roku wydłuża się 
średnio o trzy miesiące; naukowcy prognozują, 
że do 2030 roku na świecie będzie około miliona 
osób w wieku powyżej 100 lat”. 

Wczesne starzenie się jest spowodowane skróceniem telomerów i uszkodzeniem DNA na skutek 
działania wolnych rodników. 



Odpowiedź na to pytanie kryje się 
w mikroorganizmach, które 
nazywają się bakteriami. Nasz 
organizm składa się z bilionów 
komórek, a bakterii znajduje się w 
nim 10 razy więcej! 

Ponadto, ilość genów bakteryjnych 
100-krotnie przewyższa liczbę genów 
ludzkich.  

KTO JEST PANEM 
TWOJEGO CIAŁA? 



1 Stan emocjonalny 

 

2 Wygląd zewnętrzny 

3 Nastrój 

 

4    Zachowanie 

5 Trawienie 

6 Wiek biologiczny 

7 Odporność 

CO NAM MÓWI MIKROBIOM?* 

* Ogół mikroorganizmów występujących w danym środowisku.  



Szkodliwe bakterie 
produkują: 

 Toksyny 

 Czynniki rakotwórcze 

 Wolne rodniki 

 Szkodliwe produkty 
uboczne  

Cenne bakterie: 
 

 Wytwarzają przeciwutleniacze 

 Niszczą szkodliwe bakterie 

 Neutralizują toksyny 

 Wzmacniają barierę jelitową 

 Neutralizują związki toksyczne 

 

 

Wszystkie te produkty 
przyspieszają starzenie 
się komórek na poziomie 
molekularnym.  

To neutralizuje wolne 
rodniki w organizmie i 
spowalnia proces 
starzenia się. 



 Stres oksydacyjny 

 Niska przyswajalność pokarmu 

 Obniżona odporność 

 Osłabienie i apatia 

 Podrażnienia skóry, matowe włosy i 
paznokcie 

 Zmiana masy ciała 

 Gorsze trawienie 

 Nieprzyjemny zapach z ust 

 Pociąg do alkoholu lub słodyczy  

 Nadwrażliwość 

 Zły nastrój 

W JAKI SPOSÓB ZABURZENIE 
RÓWNOWAGI MIKROFLORY WPŁYWA 
NA SAMOPOCZUCIE I STARZENIE SIĘ?  



NAUKOWCY TWIERDZĄ, ŻE 
STOSOWANIE 
PROBIOTYKÓW I 
PREBIOTYKÓW MOŻE 
SPOWOLNIĆ PROCES 
STARZENIA SIĘ 
 

Cenne bakterie w jelitach potrafią 
niszczyć toksyny i wolne rodniki, które 
negatywnie wpływają na stan skóry i 
powodują wczesne starzenie się. 

Probiotyki korzystnie oddziałują na 
trawienie i przyswajalność substancji 
odżywczych z pokarmu; dzięki temu do 
organizmu trafia więcej 
przeciwutleniaczy, witamin i minerałów, 
zapewniając mu zdrowie i młodość przez 
dłuższy czas. 



Probiotyki przetwarzają polifenole pochodzące z żywności, takie jak resweratrol i kwercetyna, aby 
komórki układu trawienia mogły je wchłonąć. Związki te aktywizują enzym, który nazywa się 
telomerazą i potrafi odbudować telomery chromosomów, chroniąc w ten sposób materiał 
genetyczny przed uszkodzeniem i starzeniem się. 
 

Badania Federalnego Naukowo-Badawczego Instytutu Żywienia i Żywności (Niemcy) oraz Kolegium Medycznego 
Uniwersytetu w Yangzhou (Chiny) 

Główna przyczyna starzenia się na 
poziomie molekularnym – to skracanie się 
końcowych fragmentów chromosomów, 
czyli telomerów 



Przyczyną skracania się telomerów jest również stres 
psychologiczny 

Udowodniono, że kortyzol – hormon stresu – może zaburzać działanie 
telomerazy.  

Probiotyki wytwarzają różne neuroprzekaźniki, takie jak gamma-aminomasłowy kwas (GABA), 
dopamina, serotonina i inne. Związki te poprawiają stan emocjonalny, pomagają pokonać 
zły nastrój, poprawiają sprawność mózgu, funkcje kognitywne, pamięć i zdolność uczenia 
się. 
W ten sposób probiotyki wspomagają walkę ze stresem i związanym z nim procesem 
starzenia się.  

College Uniwersytetu w Cork (Irlandia) i Uniwersytet McMaster (Kanada) 



PRZYCZYNĄ STARZENIA SIĘ 
MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ 
USZKODZENIE DNA – 
MATERIAŁU GENETYCZNEGO – 
PRZEZ WOLNE RODNIKI 
 

Probiotyki poprawiają biosyntezę 
naturalnego przeciwutleniacza – 
glutationu, który zatrzymuje i 
unieszkodliwia wolne rodniki. W ten 
sposób probiotyki pomagają nam usunąć 
przyczynę uszkodzenia DNA i spowolnić 
proces starzenia się. 

 

Oddział Medycyny Klinicznej i Eksperymentalnej, 
Wydział Chirurgiczny, Uniwersytet w Linkoping i Szpital 
Uniwersytecki w Linkoping (Szwecja) 



Według prognoz, do 2020 roku probiotyki będą stanowiły 
50% na rynku żywności i w 80% zastąpią lekarstwa. 

- Euromonitor, 2014 



PROBIOTYKI – TO PRZYSZŁOŚĆ 
BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH DODATKÓW 
DO ŻYWNOŚCI I LEKÓW 

Fakt ten potwierdzają 
przykłady krajów 
wiodących w tej 
dziedzinie, takich jak 
USA, Szwecja, 
Szwajcaria, Niemcy, 
Japonia, Wielka Brytania 
i Francja.  

$8B 

$4.4B 

$5.4B 
$3.3B 

$6.4B 

$2B 

Na podstawie światowych wyników sprzedaży probiotyków w 2014 

roku.  



интеллект 

целостность 

программа 

синбиотики 

синергия 

индивидуальный 

пребиотики бесконечность 

биологический 

пробиотики 

безграничность 

питание 



Unikalne i wysoce skuteczne rozwiązanie w walce z przedwczesnym 
starzeniem się, a zarazem poprawa jakości życia!  





Formuły zostały opracowane w Danii, na Litwie i we Francji. Badania kliniczne 
przeprowadzono w Danii, bakterie zostały wyhodowane w USA, zapakowane we Włoszech,  

a przechowywane są w Austrii. 

Dobór 
najlepszych 

szczepów 
probiotyków 

Badania 

kliniczne 

Rozmnożenie 

wyselekcjonowanych 

szczepów 

Certyfikowane 

pomieszczenia 

produkcyjne 

Bezpieczne 

przechowywanie 

Opracowanie 

formuły 



Zbilansowane i 
konsekwentne stosowanie 
pozwala osiągnąć 
maksymalny efekt synergii. 

 

 

 

 

Składa się z 14 starannie 
dobranych i 
opatentowanych szczepów 
probiotyków w połączeniu z 
prebiotykami, 
przeciwutleniaczami, 
witaminami, 

 

 

minerałami i kobiotykami*. 

Wyciągi z ziół, zawarte w 
programie, wzmacniają 
skuteczność probiotyków w 
układzie pokarmowym.  

Wyjątkowy program 120-dniowy 

* Kobiotyki©  w odróżnieniu od prebiotyków są pożywieniem nie tylko dla probiotyków, ale 
również dla komórek organizmu 



Konsument sam wybiera 
produkty i układa program 
Bio-In stosownie do swoich 

potrzeb. 

 

 

 

 

Każdy konsument 
otrzymuje indywidualny 

bezpłatny Plan Żywieniowy, 
opracowany przez 

wiodących europejskich 
dietetyków. 

 

 

Konsument programu Bio-
In ma możliwość wyboru 

specjalisty jako osobistego 
Menadżera Jakości Życia, 

który będzie udzielał 
wsparcia w okresie 

stosowania programu. 

Spersonalizowany program  



1,5 biliona probiotyków w każdym 
programie Bio-In 

 

Zawierają 4 rodzaje probiotyków: 
Lactobacillus, Lactococcus, Bifidumbacteria, 

Streptococci 

Wysoka skuteczność probiotyków 



Opatentowana kriotechnologia 
piątej generacji 

Zastosowanie tej technologii stanowi 
gwarancję, że ponad 90% probiotyków trafi 

do jelita grubego w aktywnym stanie, 
probiotyki pomyślnie się zaadaptują i będą 

się rozmnażać. 

 Fruktooligosacharydy (FOS) – prebiotyki, 
zastosowane w programie, są odporne na 
środowisko jelita cienkiego, dlatego 96% 

spośród nich może trafić do jelita grubego. 



Każda saszetka jest 
hermetycznie pakowana i 

zawiera dużą ilość JTK 
(jednostek tworzących 

kolonie) 

Jesteśmy firmą, która 
gwarantuje efekt 
stosowania do zakończenia 
terminu ważności produktu 

 

Saszetki można 
przechowywać w dowolnej 

temperaturze dzięki 
zastosowaniu 

innowacyjnego opakowania 
Bio-In 

Efekt gwarantowany 



• Dostarczają organizmowi cennych 
bakterii  

• Budują mikroflorę bakteryjną  

• Utrzymują równowagę mikroflory 
bakteryjnej w organizmie 

• Wspomagają wydalanie toksyn 

• Działają jak ochrona przed wolnymi 
rodnikami 

• Poprawiają przyswajalność minerałów  

• Działają antyoksydacyjnie 

• Chronią komórki przed zmutowaniem 

• Zmniejszają  wpływ stresu 

• Wspomagają prawidłowy metabolizm 

• Korzystnie wpływają na odporność 

• Przyspieszają produkcję kolagenu 

• Wspomagają układ pokarmowy i 
metabolizm energetyczny 

• Korzystnie wpływają na mięśnie i serce 

•   Składniki Bio-In:  





LINIA PRODUKTÓW   

STEP 1 – DIGESTICO 
 

Oczyszcza przewód 
pokarmowy i 
przygotowuje 

organizm do przyjęcia 
synbiotyków. 

STEP 2 – SYNBIOTICS 
 

Chroni komórki i 
wspomaga prace 

organizmu. 
Przeciwutleniacze chronią 

cenne bakterie 
przed działaniem wolnych 

rodników. 

STEP 2.1 – 
SYNBIOTICS FOR 

MEN 
 

Wspomaga gruczoł 
krokowy i męskie 

zdolności reprodukcyjne, 
stymuluje umysł. 

STEP 2.2 – 
SYNBIOTICS FOR 

WOMEN 
 

Korzystnie wpływa na 
zdrowie kobiety, 

wspomaga żołądek i 
jelita. 



LINIA PRODUKTÓW 

STEP 4.1/6.1 - 
FUNCTIONAL 
SYNBIOTICS 

 
Wspomaga odporność. 

Uzupełnia florę jamy 
ustnej. 

STEP 4.2/6.2 - 
FUNCTIONAL 
SYNBIOTICS 

 
Poprawia przyswajalność 

wapnia i fosforu, 
uzupełnia magnez oraz 
korzystnie wpływa na 
układ kostny i zęby. 

STEP 4.3/6.3 - 
FUNCTIONAL 
SYNBIOTICS 

 
Wspomaga odporność. 
Działa antyoksydacyjnie. 
Wspomaga metabolizm. 

STEP 4.4/6.4 - 
FUNCTIONAL 
SYNBIOTICS 

 
Wspomaga odporność i 

metabolizm. 
Korzystnie wpływa na 
zdolności umysłowe i 

metabolizm. 



LINIA PRODUKTÓW 

STEP 3/5/7 – 
COBIOTICO 

Wspomaga trawienie 
pokarmu przy pomocy 

drobnych cząstek – 
kobiotyków. W 
odróżnieniu od 

prebiotyków, kobiotyki 
dostarczają pożywienia 
nie tylko probiotykom, 
ale również komórkom 
organizmu człowieka. 

STEP 8 – 
SYNBIOTICS 

 
Uzupełnia florę jelitowa. 

STEP 8 – FOOD 
SUPPLEMENT 

 
Wspomaga odporność. 
Korzystnie wpływa na 

mięsnie i nerwy. 

URZADZENIE DO 
OTWIERANIA 

SASZETEK 
Aby ułatwić codzienne 

stosowanie 
preparatów Bio-In, 

opracowaliśmy 
specjalne urządzenie 

(Limited Edition) 
do otwierania saszetek. 





























CERTYFIKOWANE PRODUKTY 



Program Bio-In jest dla tych, którzy: 

 Postanowili inwestować w swoje zdrowie! 

 Pragną znaleźć skuteczne produkty o indywidualnym profilu 

 

 Poszukują nie krótkotrwałych, tylko długotrwałych efektów 

 Chcą zarządzać procesem starzenia się organizmu i spowolnić go 



Program Bio-In jest dla tych, którzy: 

 Pragną mieć dobrą odporność i energię życiową 

 Poszukują rozwiązań aby utrzymać równowagę mikroflory 

  

 Chcą poznać proces samoregulacji i warunki pozwalające unormować 
metabolizm w układzie pokarmowym 

  Zdecydowali się kontrolować stres 



Zapraszamy do obejrzenia filmów o Bio-In: 
http://vipvisiontv.pl/produkty/player/16/77.html 

https://www.youtube.com/watch?v=_wXgaF_-hNU
http://vipvisiontv.pl/produkty/player/16/77.html


bio-in.co 

Dodatkowe informacje na stronie: 
http://www.vision.sklep.pl/bio-in.html 


