
Doskonałość jako przeznaczenie!



Produkty z linii D4X Smart Food już od 5 lat zmieniają upodobania żywieniowe wielu ludzi. W 

tym czasie preparaty D4X zyskały nie tylko ogromną popularność na całym świecie, ale również 

uznanie w kręgach ekspertów i naukowców.

Smart Food od Vision –  to podstawa zdrowego trybu życia oraz zbilansowanego i prawidłowego 

żywienia. 

Produkty z linii Smart Food od Vision – to 

nowość w branży „inteligentnej żywności”! 

Obecnie linia ta składa się z czterech pro-

duktów, których celem jest zaspokojenie 

najróżniejszych potrzeb. D4X Get Active, 

Get Young, Get Smart oraz Get Detox – to 

podstawa zdrowego trybu życia oraz zbilan-

sowanego i prawidłowego żywienia. Wszyst-

kie preparaty D4X z linii Smart Food zawierają 

ekstrakty roślinne i unikalne gatunki miodu, 

które stanowią doskonałe uzupełnienie codzi-

ennej diety, napełniają energią, pomagają 

zwalczyć rutynę i pokonać problemy oraz 

wyzwania dnia codziennego wymagające od 

nas szczególnego zaangażowania i wysiłku.

Preparaty D4X są wzmocnione wyjątkowymi 

składnikami (superfood), takimi jak spirulina, 

owoce acai, matcha oraz miód manuka 20+.

Superfood Spirulina

Superfood Owoce Acai

Superfood Matcha

Superfood Manuka 20+

Superfood – to naturalny skarb, bogaty w liczne 
substancje odżywcze; to żywność, która syci i oferuje 
zarazem ogromny potencjał życiodajny. Superfood 

doładowuje zasoby organizmu, pozwala utrzymać je na 
optymalnym poziomie dla zdrowia i funkcji życiowych 

oraz jest bogatym źródłem substancji odżywczych.



Preparaty D4X zostały wyprodukowane przy 

pomocy nanotechnologii i są oparte na or-

ganicznych, bezpiecznych oraz ekologicznych 

składnikach. Użycie nanotechnologii w pro-

cesie produkcji pozwala wykorzystać najd-

robniejsze cząstki cennych substancji odżyw-

czych (o wielkości poniżej 100 nanometrów), 

co zapewnia znacznie lepszą przyswajalność 

substancji aktywnych biologicznie, które są 

podstawą formuły naszych produktów. 

Nanotechnologie

Preparaty z linii D4X Smart Food są produ-

kowane z najnowocześniejszych rodzajów 

nanocząstek – liposomów, które otaczają 

komórki wyciągów roślinnych. Liposomy 

zwiększają odporność na działanie soków 

trawiennych, poprawiają przyswajalność 

składników aktywnych, a tym samym 

zwiększają ich stężenie we krwi i poprawia-

ją skuteczność stosowania produktów z linii 

Smart Food.



Ekskluzywny koktajl miodowy

Każda kropla miodu zawiera około 70 sub-
stancji niezbędnych dla organizmu człowieka. 
W celu wzmocnienia oddziaływania wszystkie 
produkty D4X zawierają unikalną kompozycję 
szlachetnych rodzajów miodu, takich jak ma-
nuka, gryczany, spadziowy, leśny, rzepakowy, 
lawendowy, słonecznikowy, lipowy i miód z 
dzwonków.

Liczne badania potwierdzają, że miód grycza-
ny pod względem skuteczności zwalczania 
nocnych ataków kaszlu i zapewnienia spoko-
jnego snu przewyższa działanie dekstrometor-
fanu – leku przeciwkaszlowego.

Miód spadziowy wyróżnia się spośród innych 
kwiatowych gatunków miodu zawartością 
przeciwutleniaczy i stężeniem polifenolu – 
jednego z najważniejszych związków przeci-
wutleniających.

Miód lipowy jest znany ze swych właściwoś-
ci przyspieszających gojenie się ran, zawiera 
wiele kwasów organicznych i nieorganic-

znych, jak również co najmniej 40 różnych 
mikro oraz makropierwiastków.

Badania potwierdziły, że miód leśny skutecznie 
zwalcza szczepy bakterii w ranach i skalecze-
niach, natomiast miód manuka w niezwykły 
sposób przyspiesza gojenie się ran i oparzeń.

Miód słonecznikowy ma korzystne oddziały-
wanie w przypadku zaburzeń układu po-
karmowego, pracy nerek i płuc, jest również 
szczególnie polecany dla osób z zaburzeniami 
pracy serca i naczyń krwionośnych.

Miód lawendowy napełnia naturalną energią, 
posiada działanie antybakteryjne, wspomaga 
dezynfekcję ran i zapobiega rozprzestrzenian-
iu się infekcji.

Miód rzepakowy zawiera Q3 – wyjątkowo 
ważny składnik dla zapewnienia wzrostu 
i rozwoju kości. Składnik ten wspomaga 
również regenerację i elastyczność ścianek 
naczyń krwionośnych.

D4X – Ekskluzywny „su-
perkoktajl” z najlepszych 

rodzajów miodu z 
dodatkiem efektywnych 

składników

D4X oczyszcza orga-
nizm i dostarcza mu 

niezastępowalnych sub-
stancji odżywczych



D4X Get Young

Skład: miód, ekstrakt z suszonych owoców  acai , ekstrakt z suszonych owoców liściokwiatu garbnikowego, ekstrakt 
z suszonych owoców bzu czarnego, ekstrakt z suszonych kwiatów goździkowca korzennego, ekstrakt z suszonego 
korzenia rdestowca w tym resweratrol, lecytyna sojowa, mleczko pszczele.

Zawierają 10 razy więcej przeci-
wutleniaczy niż winogrona 

Owoce acai, wykorzystywane do produkcji prepa-
ratu D4X, pochodzą z wilgotnych lasów równikow-
ych w Brazylii. Cenne właściwości jagód udaje się 
uzyskać dzięki zastosowaniu metody sublimacji 
bez użycia jakichkolwiek dodatków. Technologia 
liofilizacji (suszenia sublimacyjnego) pozwala zach-
ować wszystkie właściwości odżywcze oraz świeżość 
jagód tak, jak gdyby dopiero zostały zebrane. Jagody 
acai z tego właśnie regionu charakteryzują się bo-
gatą zawartością substancji odżywczych i trwałością 
cennych właściwości bioaktywnych.

Właściwości: 

• Przeciwdziała szkodliwemu oddziaływaniu wolnych 
rodników, chroni komórki przed uszkodzeniem

• Pomaga zachować jędrność i elastyczność skóry

• Stymuluje wzrost i produkcję komórek

• Zmniejsza skutki szkodliwego oddziaływania 
promieni UV

• Wzmacnia układ odpornościowy i chroni przed 
wirusami oraz toksynami

• Poprawia trawienie i przyswajalność witamin

• Przywraca równowagę pomiędzy „złym” i „dobrym” 
cholesterolem w układzie krwionośnym

Skuteczny i smakowity środek do walki z upływem czasu. Preparat Get Young zawiera 
substancje odżywcze i ekstrakty roślinne, których celem jest zwalczanie procesów starzenia 
się. Preparat zapobiega wystąpieniu zmian związanych z wiekiem, wydłuża długość życia, 

stymuluje regenerację komórek i poprawia ogólne samopoczucie.

Owoce acai – to sensacyjne odkrycie na skalę światową, uznane przez wszystkich ekspertów 
w dziedzinie żywienia. Jagody acai budują twierdzę ochronną w organizmie, która składa 
się z niemal wszystkich niezbędnych witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. Dodatkowo, 

owoce acai oferują chyba najbardziej smakowity sposób na zwalczenie procesu starzenia się.

Wysoka zawartość kwasów 
omega-6 i omega-9

Pobudzają popęd płciowy, 
zwłaszcza u mężczyzn



D4X Get Smart

Doskonały sposób na aktywizację pracy mózgu! Get Smart zawiera substancje 
odżywcze, ekstrakty roślinne i składniki o ukierunkowanym działaniu, przeznaczone 
do optymalizacji funkcji kognitywnych (poznawczych) mózgu, jak również poprawy 

pamięci i zdolności uczenia się. Zestaw ten łagodzi skutki stresu i zmęczenia, poprawia 
nastrój, dodaje energii i wspomaga koncentrację.

Herbata chińska matcha – to najważniejszy spośród „inteligentnych” produktów, niez-
będny do zapewnienia prawidłowej pracy mózgu. Sproszkowana zielona superherbata 

stopniowo napełnia mózg maksymalną ilością energii bez skutków ubocznych w 
postaci bólu głowy czy podwyższonego ciśnienia. Matcha – to cały arsenał witamin, 

minerałów, przeciwutleniaczy i aminokwasów.
Skład: miód, herbata chińska w proszku Matcha, ekstrakt z suszonych liści rozmarynu lekarskiego, ekstrakt ze sprosz-
kowanych nasion kakaowca właściwego, lecytyna sojowa, ekstrakt z suszonych liści żeń-szenia właściwego, propolis, 
ekstrakt z suszonych owoców orzecha włoskiego.

Zawiera 137 razy więcej przeci-
wutleniaczy niż zielona herbata

Herbata matcha, wykorzystywana do produkcji D4X, 
jest uprawiana w Japonii. Dzięki unikalnej technologii 
obróbki liści herbacianych udaje się zachować większość 
cennych składników, które zazwyczaj ulegają zniszcze-
niu w standardowym procesie produkcji. Na kilka tygod-
ni przed zbiorem krzewy herbaciane są przykrywane 
przed słońcem, aby kontynuowały wzrost w cieniu. Za-
bieg ten pozwala roślinom zgromadzić więcej cennych 
substancji oraz uzyskać szczególny smak. Ponadto, liście 
herbaciane są zbierane wyłącznie ręcznie. Matcha jest 
produkowana z najmłodszych, szybko rosnących liści o 
wysokim stężeniu substancji odżywczych. 

Właściwości:

• Poprawia funkcje mózgu, takie jak pamięć, kon-
centracja i szybkość reakcji 

• Aktywizuje krążenie krwi w mózgu

• Chroni tkankę nerwową przed oddziaływaniem 
wolnych rodników oraz innych toksyn, spowalnia 
proces starzenia się mózgu

• Wspomaga zdolność koncentracji

• Poprawia nastrój, napełnia spokojem i przywraca 
równowagę duchową

• Zwiększa odporność organizmu na stres

• Łagodzi uczucie lęku i przygnębienia

• Behebt Gefühle von Unruhe und Niedergeschlagenheit

Przyspiesza przemianę materii

Poprawia nastrój i wspomaga 
zdolność koncentracji



D4X Get Active

Skład: miód, spirulina w proszku, ekstrakt z suszonej kory cynamonu, chlebek pszczeli, L-Karnozyna, lecytyna sojowa, 
kwas bursztynowy, L-Arginina.

1 g spiruliny zawiera tyle 
samo cennych substancji, co 

1 kg warzyw

Spirulina, znajdującą się w składzie preparatu D4X 
Get Active, pochodzi głównie z Afryki Środkow-
ej i Chin. W dużych ilościach spirulina występuje 
wyłącznie w najczystszych i ciepłych wodach wysoko 
zasadowych. W zwykłych warunkach spirulina jest 
jednym z wielu rodzajów wodorostów. W naturalnych 
jeziorach substancje odżywcze odżywiają florę wod-
ną w taki sposób, że po deszczu minerały i cenne 
pierwiastki spływają z gleby do jeziora. Te substancje 
organiczne są niezwykle ważne dla rozwoju spirul-
iny. Każda partia zebranej spiruliny jest szczegółowo 
badana pod kątem zawartości zanieczyszczeń i jakoś-
ci właściwości odżywczych.

Właściwości:

• Jest źródłem aminokwasów, wzmacnia mięśnie 

• Łagodzi bóle mięśni po treningu sportowym

• Dodaje energii w przypadku wysiłku fizycznego

• Zwiększa zasoby energii niezbędnej do codzien-
nej aktywności fizycznej i umysłowej

• Poprawia wewnątrzkomórkową przemianę 
materii

• Wzmacnia układ odpornościowy

• Poprawia pracę układu sercowo-naczyniowego

Zawiera wszystkie najważniejsze 
rodzaje aminokwasów

Jedno z najbogatszych 
źródeł białka

Zastrzyk energii dla Ciebie – kiedy tylko chcesz! Get Active zawiera substancje odżywcze, 
ekstrakty roślinne i składniki o ukierunkowanym działaniu, dzięki czemu dostarcza orga-
nizmowi optymalnego zestawu wszystkich pierwiastków niezbędnych dla zachowania 

zdrowia i energii na najwyższym poziomie. Preparat Get Active – to bezpieczny, niezawod-
ny i skuteczny fundament zdrowego trybu życia i aktywnej nauki oraz środek pozwalający 

osiągnąć przewagę konkurencyjną. 

Spirulina – to najbogatsze źródło beta-karotenu i wapnia, które pomaga zachować 
energię przy aktywności fizycznej, dostarcza organizmowi niezbędnej ilości protein, 

wzmacnia układ odpornościowy i dodaje sił niezbędnych do radzenia sobie z codzienną 
rutyną. Wysoka przyswajalność białka oznacza, że organizm będzie w stanie skutecznie 

rozłożyć i przyswoić wszystkie aminokwasy.



D4X Get Detox

Potężne wsparcie dla przywrócenia równowagi fizjologicznej. Dzięki wyjątkowej formule, 
zawierającej substancje odżywcze, ekstrakty roślinne i składniki o ukierunkowanym 

działaniu, preparat Get Detox mobilizuje zasoby organizmu i uruchamia mechanizmy jego 
oczyszczania przy utrzymaniu wszystkich funkcji na optymalnym poziomie. Preparat działa 

odmładzająco, pobudza funkcje wszystkich narządów detoksykacyjnych oraz dostarcza 
organizmowi zastrzyku naturalnej energii, życiodajnej siły i zdrowia.

Miód manuka z krzewu z rodziny mirtowatych, stanowiący podstawę preparatu D4X, ce-
chuje się bardzo wysokim „unikalnym manuka faktorem” (UMF) 20+. Dzięki tej właściwości 

miód manuka jest nazywany „królem wszystkich miodów”. Ten wyjątkowy rodzaj miodu 
jednokwiatowego zawiera substancje o silnych właściwościach antybakteryjnych. Ten 

preparat z linii Smart Food odnawia organizm, wzmacnia jego wewnętrzne siły i niezwykle 
korzystnie wpływa na układ odpornościowy.

Skład: miód, miód manuka, ekstrakt z suszonych kwiatów ketmi szczawiowej, ekstrakt z suszonych owoców głogu 
jednoszyjkowego, ekstrakt z suszonych liści mniszka pospolitego, ekstrakt z suszonych liści maczużnika chińskiego, 
ekstrakt z suszonych owoców aceroli, kwas bursztynowy, lecytyna sojowa.

O wysokiej jakości miodu manuka 
świadczy poziom Unikalnego 

Manuka Faktoru (UMF) 5+. Nato-
miast poziom UMF 16+ mówi o 

doskonałej jakości miodu

Wiele firm konkurencyjnych do produkcji podobnych, 
ale tańszych preparatów używa miodu manuka z 
Chin oraz innych krajów, natomiast miód manuka 
wykorzystywany przez naszą Firmę do produkcji 
preparatów z linii D4X pochodzi wyłącznie z Nowej 
Zelandii, gdzie jest uzyskiwany z nektaru krzewu ma-
nuka. Pszczoły zapylające kwiaty krzewu manuka nie 
otrzymują dodatkowego cukru, co eliminuje ryzyko 
dostania się jakichkolwiek substancji syntetycznych 
do preparatów z linii D4X od firmy Vision. 

Właściwości:

• Wspomaga rekonwalescencję po urazach i operacji

• Wzmacnia organizm i układ odpornościowy osłabiony 
na skutek długotrwałego działania stresu

• Poprawia funkcje wątroby i wspomaga wydalanie 
toksyn z organizmu

• Wspomaga regenerację organizmu po zatruciu pokar-
mowym i alkoholowym

• Poprawia wytrzymałość organizmu, stymuluje popęd 
seksualny i odbudowuje naturalne zasoby energety-
czne organizmu

• Wzmacnia układ odpornościowy

Zawiera 4 razy więcej minerałów 
niż zwykły miód kwiatowy 

Niemal 200 razy skuteczniejszy od 
innych gatunków miodu



 „Inteligentne” preparaty z linii D4X są pro-
dukowane z unikalnych, sprawdzonych i 
naturalnych składników przy użyciu najno-
wocześniejszych technologii. Wszystkie skład-
niki pochodzą z najczystszych pod względem 
ekologicznym regionów świata. Jakość pro-
duktów w pełni odpowiada międzynaro-
dowym standardom ISO i GMP. 

Preparaty D4X nie są substytutem codziennej 
diety, dlatego nie należy rezygnować z regular-
nego i zdrowego odżywiania się. Preparaty 
D4X stanowią cenne uzupełnienie codziennej 
diety. Nie ma żadnych ograniczeń co do sto-
sowania „inteligentnej żywności” – można ją 
stosować w dowolnych ilościach, podobnie 
jak zwykłe produkty żywnościowe. Zachę-
camy do kreatywnego podejścia i łączenia 
D4X z wodą, herbatą, sokiem, mlekiem lub 
jogurtem. Takie połączenie pozwoli uzyskać 
niezwykle smakowity i zdrowy napój.  

Potwierdzona jakość

Zalecenia dotyczące 
stosowania

D4X: Doskonałość jako przeznaczenie!
www.vipgroup.net


