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CO TO SĄ ORGANY-TARCZE
I DLACZEGO NALEŻY JE CHRONIĆ?

Organy-tarcze – to organy lub tkanki, które 
są szczególne wrażliwe na oddziaływanie 
szkodliwych substancji i czynników, takich 
jak stres, nikotyna, alkohol, zanieczyszczo-
ne środowisko czy nadużywanie leków. Naj-
bardziej kruche i delikatne okazują się w tej 
walce najważniejsze organy naszego orga-
nizmu: serce, wątroba, nerki, płuca i układ 
nerwowy.

- Stres w obecnych czasach jest przyczyną 
prawie 90% wszystkich chorób.

- Depresja zajmuje obecnie drugie miejsce 
wśród chorób powodujących utratę zdolno-
ści do pracy, jest najczęstszą chorobą, na 
którą zapadają kobiety.

- Palenie co roku powoduje śmierć ponad 
pięciu milionów osób i staje się przyczyną 
30% chorób onkologicznych. Bierne palenie 
jest również niebezpieczne – przebywanie 
przez 8 godzin w zamkniętym pomieszcze-
niu z palaczami jest porównywalne z wypa-
leniem 5 papierosów dziennie.

- Regularne odżywianie się jedzeniem typu 
fast food powoduje otyłość, zakłócenia w 
funkcjonowaniu układu odpornościowego, 
nieżyty żołądka i dwunastnicy, zapalenia 
trzustki oraz nowotwory. Nawet „zwykłe” je-
dzenie trudno jest nazwać zdrowym. Rocznie 
dorosły człowiek wraz z jedzeniem spożywa 
średnio do trzech kilogramów szkodliwych 
substancji chemicznych.

- Niedobór snu stanowi silny stres dla orga-
nów-tarcz, ponieważ powoduje powstawa-
nie blaszek w arteriach sercowych, których 
oderwanie się może doprowadzić do wylewu. 
Niedobór snu negatywnie wpływa na układ 
nerwowy: złe samopoczucie wywołane bra-
kiem snu prowadzi do obniżenia zdolności 
do pracy i w konsekwencji – do depresji. 
Każdą bezsenną noc można porównać do 
ciężkiego zatrucia alkoholowego.

O ile ze stresem, nieprawidłowym odżywia-
niem się czy nałogami można walczyć, o tyle 
w obliczu negatywnego oddziaływania za-
nieczyszczonego środowiska jesteśmy bez-
bronni. Czyste powietrze, niezatruta chemi-
kaliami woda w jeziorach i rzekach, czy pola 
i ogrody, wolne od nawozów chemicznych – 
tego nie da się kupić. Według danych Świa-
towej Organizacji Zdrowia, 90% wszystkich 
nowotworów jest spowodowanych czynnika-
mi środowiska zewnętrznego.

Globalne zanieczyszczenie powietrza stano-
wi przyczynę przedwczesnej śmierci około 2 
milionów osób rocznie.

Codziennie każdy z nas ryzykuje własnym 
zdrowiem, narażając organy-tarcze na ko-
lejny atak. Ile godzin dziennie spędzasz na 
świeżym powietrzu? Jakie ilości smogu wdy-
chasz każdego dnia? Zastanów się, czy twój 
dzisiejszy obiad był zbilansowany i bogaty w 
witaminy? Czy sen był wystarczający długi?

Nasze organy-tarcze wymagają nieustannej 
ochronny – szybkiej i skutecznej. Potrzebują 
antidotum - parasola, który zawsze będzie 
pod ręką, by móc go otworzyć jak tylko zbliży 
się chmura intoksykacji.

Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) bije na 
alarm: 75% wszystkich 
zgonów na świecie 
jest spowodowanych 
negatywnym 
oddziaływaniem 
środowiska zewnętrznego 
oraz niezdrowym stylem 
życia (stres, nałogi). 
Każdego roku, każdego 
miesiąca i każdego dnia 
czynniki te niszczą nasze 
zdrowie.



CO TO SĄ ORGANY-TARCZE
I DLACZEGO NALEŻY JE CHRONIĆ?

Organy-tarcze – to organy lub tkanki, które 
są szczególne wrażliwe na oddziaływanie 
szkodliwych substancji i czynników, takich 
jak stres, nikotyna, alkohol, zanieczyszczo-
ne środowisko czy nadużywanie leków. Naj-
bardziej kruche i delikatne okazują się w tej 
walce najważniejsze organy naszego orga-
nizmu: serce, wątroba, nerki, płuca i układ 
nerwowy.

- Stres w obecnych czasach jest przyczyną 
prawie 90% wszystkich chorób.

- Depresja zajmuje obecnie drugie miejsce 
wśród chorób powodujących utratę zdolno-
ści do pracy, jest najczęstszą chorobą, na 
którą zapadają kobiety.

- Palenie co roku powoduje śmierć ponad 
pięciu milionów osób i staje się przyczyną 
30% chorób onkologicznych. Bierne palenie 
jest również niebezpieczne – przebywanie 
przez 8 godzin w zamkniętym pomieszcze-
niu z palaczami jest porównywalne z wypa-
leniem 5 papierosów dziennie.

- Regularne odżywianie się jedzeniem typu 
fast food powoduje otyłość, zakłócenia w 
funkcjonowaniu układu odpornościowego, 
nieżyty żołądka i dwunastnicy, zapalenia 
trzustki oraz nowotwory. Nawet „zwykłe” je-
dzenie trudno jest nazwać zdrowym. Rocznie 
dorosły człowiek wraz z jedzeniem spożywa 
średnio do trzech kilogramów szkodliwych 
substancji chemicznych.

- Niedobór snu stanowi silny stres dla orga-
nów-tarcz, ponieważ powoduje powstawa-
nie blaszek w arteriach sercowych, których 
oderwanie się może doprowadzić do wylewu. 
Niedobór snu negatywnie wpływa na układ 
nerwowy: złe samopoczucie wywołane bra-
kiem snu prowadzi do obniżenia zdolności 
do pracy i w konsekwencji – do depresji. 
Każdą bezsenną noc można porównać do 
ciężkiego zatrucia alkoholowego.

O ile ze stresem, nieprawidłowym odżywia-
niem się czy nałogami można walczyć, o tyle 
w obliczu negatywnego oddziaływania za-
nieczyszczonego środowiska jesteśmy bez-
bronni. Czyste powietrze, niezatruta chemi-
kaliami woda w jeziorach i rzekach, czy pola 
i ogrody, wolne od nawozów chemicznych – 
tego nie da się kupić. Według danych Świa-
towej Organizacji Zdrowia, 90% wszystkich 
nowotworów jest spowodowanych czynnika-
mi środowiska zewnętrznego.

Globalne zanieczyszczenie powietrza stano-
wi przyczynę przedwczesnej śmierci około 2 
milionów osób rocznie.

Codziennie każdy z nas ryzykuje własnym 
zdrowiem, narażając organy-tarcze na ko-
lejny atak. Ile godzin dziennie spędzasz na 
świeżym powietrzu? Jakie ilości smogu wdy-
chasz każdego dnia? Zastanów się, czy twój 
dzisiejszy obiad był zbilansowany i bogaty w 
witaminy? Czy sen był wystarczający długi?

Nasze organy-tarcze wymagają nieustannej 
ochronny – szybkiej i skutecznej. Potrzebują 
antidotum - parasola, który zawsze będzie 
pod ręką, by móc go otworzyć jak tylko zbliży 
się chmura intoksykacji.

Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) bije na 
alarm: 75% wszystkich 
zgonów na świecie 
jest spowodowanych 
negatywnym 
oddziaływaniem 
środowiska zewnętrznego 
oraz niezdrowym stylem 
życia (stres, nałogi). 
Każdego roku, każdego 
miesiąca i każdego dnia 
czynniki te niszczą nasze 
zdrowie.



JAK CHRONIĆ ORGANY-TARCZE
BEZ UŻYCIA LEKÓW? jąc organizmowi niezbędnego wsparcia w 

postaci witamin i minerałów. Dlatego też 
biologicznie aktywne dodatki do żywności 
należy rozpatrywać jako stopniowe budo-
wanie twierdzy własnego zdrowia – ce-
giełka po cegiełce. 

Ponadto, organizm człowieka często po-
trzebuje nie tylko „długotrwałej”, ale 
również skutecznej ochrony „tu i teraz”. 
Wynika to z faktu, że zagrożenia dla zdro-
wia często pojawiają się niespodziewanie 
i atakują nasze organy-tarcze. Zdrowy i 
wzmocniony dzięki stałemu stosowaniu 
BAD-ów organizm łatwiej zniesie takie 
uderzenie. Jednak aby ochrona była jesz-
cze skuteczniejsza, oprócz BAD-ów nale-
ży stosować bardziej „mobilne” środki do 
zwalczania takiego rodzaju zagrożeń.

Medycyna, podobnie jak inne nauki, ciągle 
się rozwija. Nowym rozdziałem w historii 
rozwoju medycyny stało się wynalezienie 
tzw. inteligentnej żywności – Smart Food. 
To nie jest lekarstwo ani biologicznie ak-
tywny dodatek do żywności, tylko żyw-
ność. Niezwykła żywność. Smart Food nie 
ogranicza się fizycznym oddziaływaniem 
na organizm, tylko niczym semafor wpły-
wa na funkcjonowanie głównego środka 
dowodzenia – mózgu, który natychmiast 
wysyła sygnały regulujące funkcjonowa-
nie całego organizmu.

 – to pierwszy innowa-
cyjny produkt Vision, będący anti-
dotum z grupy Smart Food.

 nie tylko 
szybko i skutecznie chroni 
organy-tarcze, ale również 
reguluje krążenie krwi, 
obniża poziom „złego” 

cholesterolu we krwi, stymuluje wytwarza-
nie energii, zwalcza objawy przedwczesne-
go starzenia się organizmu, wspomaga od-
dychanie komórkowe, korzystnie wpływa na 
pracę mózgu, serca, wątroby, nerek, płuc, 
żołądka, jelit, gruczołu grasicy i trzustki.

 nie zastępuje potrze-
by przyjmowania BAD-ów i nie jest sub-
stytutem, który jest ściśle związany ze  
zdrowym stylem życia. Nowy produkt 
Vision jest niezbędnym uzupełnieniem 
tego, co Firma dotychczas oferowała 
zwolennikom stylu wellness. Co więcej, 

 jako rodzaj żywności, 
składa się wyłącznie z naturalnych skład-
ników. Podobnie jak zwykłą żywność, pre-
parat można stosować tak często, jak się 
tego potrzebuje.

Mówiąc o „lekarstwie” można mieć na 
myśli różne środki. Dla przykładu – słynny 
Hipokrates w IV w. p.n.e. pisał, że „twoje 
jedzenie powinno być twoim lekarstwem”. 
I rzeczywiście, trawy, zioła i owoce poma-
gały naszym przodkom zachować zdrowie 
i siły.

Następnie były barbarzyńskie ekspery-
menty medyczne Średniowiecza, kiedy le-
karstwem na wszystkie choroby był upust 
krwi, a w charakterze środka znieczula-
jącego stosowano uderzenie drewnianym 
młotem po głowie czy lewatywy.

Wraz z rozwojem medycyny pojawiały 
się nowe, bardziej humanitarne środki – 
mikstury, tabletki i proszki. Niestety, każ-

dy z tych środków miał skutki uboczne. Im 
skuteczniejszy środek, tym dłuższa była 
lista niepożądanych konsekwencji jego 
stosowania. Według statystyk, komplika-
cje polekowe stanowią przyczynę ok. 5% 
przypadków hospitalizacji.

Biologicznie aktywne dodatki do żywno-
ści, które pojawiły się stosunkowo nie-
dawno, otworzyły nowy rozdział w dzie-
dzinie uzupełniania niedoborów witamin i 
składników mineralnych. BAD-y stały się 
nieodłącznym atrybutem zdrowego stylu 
życia i bramą do świata wellness. Należy 
przy tym pamiętać, że wyjątkowość BAD-
ów polega na tym, że pełną skuteczność 
ich stosowania osiąga się na przestrzeni 
dłuższego okresu, regularnie dostarcza-

STOP!
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DZIĘKI CZEMU PREPARAT 
JEST TAK SKUTECZNY?

Inteligentna żywność, czyli  
 – to unikalne połącze-

nie sprawdzonych składników naturalnych 
i najnowszych opatentowanych technologii 
produkcji.

Skład
Należy podkreślić, że wszystkie składniki

 pochodzą z najczystszych 
pod względem ekologicznym regionów świa-
ta. Jakość produktów spełnia międzynarodowe 
standardy ISO, GMP i Ecocert.

W skład produktu  wchodzą miód, kwas bur-
sztynowy oraz połączenie trzech najcenniej-
szych składników roślinnych: dzikiej 
róży, hibiskusa i głogu. Ten wyrafino-
wany „bukiet” posiada cały szereg nie-
zwykłych właściwości.

Miód jako naturalna podstawa pro-
duktu  reguluje 
pracę organów wewnętrznych, zwięk-
sza odporność, poprawia skład krwi, chro-
ni organizm przed przedwczesnym starze-
niem się, stymuluje wytwarzanie energii 
ATP. Właściwości miodu są wyjątkowe pod 
warunkiem, że został on zebrany w czystym 
ekologicznie regionie i w ściśle określonym 
czasie. Miód, który wchodzi w skład inteli-
gentnej żywności Vision, pochodzi z pasiek 
posiadających certyfikaty zgodności z ekolo-
gicznymi standardami UE. Jest to gwarancja, 
że region, w którym zebrano miód, jest czysty 
pod względem ekologicznym, tj. nie posiada 
źródeł zanieczyszczeń przemysłowych i au-
tostrad w najbliższej odległości. Miód jest 
czysty i bogaty w substancje aktywne biolo-
gicznie, ponieważ jest zbierany wiosną oraz 
na początku lata, kiedy kwitną pierwsze ro-
śliny miododajne.

Kwas bursztynowy – to silny naturalny an-
tyutleniacz. Łagodzi stres, zwalcza stany 
zapalne, wspomaga pracę jelit, stymulu-

je wytwarzanie energii i regenerację skó-
ry, korzystnie wpływa na porost włosów, 
wzmacnia naczynia krwionośne, wspoma-
ga dostarczanie tlenu do organizmu, łago-
dzi bóle głowy. Dzięki stosowaniu kwasu 
bursztynowego dostarczanie tlenu do ko-

mórek organizmu odbywa się dziesięć razy 
intensywniej.

Dzika róża zawiera największą ilość witaminy 
С. W owocach dzikiej róży jest około 10 razy 
więcej kwasu askorbinowego niż w owocach 
czarnej porzeczki i około 50 razy więcej niż w 
cytrynie. Lecznicze właściwości dzikiej róży 
były znane już w starożytnej Grecji. Roślina ta 
była wykorzystywana do leczenia i profilak-
tyki krwawienia dziąseł, a także jako środek 
przyspieszający gojenie się ran.

Hibiskus działa jak naturalny środek anty-
septyczny i żółciopędny, wspomaga pracę 
wątroby, zapobiega utlenieniu LDL (zły cho-
lesterol).

Głóg obniża poziom cholesterolu we krwi, 
wspomaga krążenie wieńcowe.

Formuła i technologie
O wyjątkowej mocy oddziaływania 

 na organizm decydu-
je nie tylko skład, ale również ekskluzywna 
formuła preparatu. Stosując analogię, moż-
na zauważyć, że saletra, węgiel i siarka w 
określonych proporcjach zamieniają się w 
proch. Podobnie składniki naturalne tylko w 
jednym jedynym połączeniu przekształca-
ją się w silne antidotum  ,  
które pozwala zachować i zwielokrotnić moc 
każdego składnika.

Kolejną cechą szczególną 
 jest zastosowanie w 

procesie produkcji wyjątkowych nanotech-
nologii. Po pierwsze, jest to nieinwazyj-
na ekstrakcja selektywna, która oznacza 
szczególną metodę pozyskiwania z surowca 
roślinnego cennych składników, całkowicie 
oczyszczonych ze szkodliwych domieszek. 
Jest to niezwykle istotne, ponieważ obecnie 
nawet rośliny uprawiane w idealnych warun-
kach posiadają w swoim składzie „względnie 
dopuszczalne ilości” szkodliwych domie-

szek, które można wyeliminować wyłącznie 
na poziomie molekularnym.

Następnym know-how Vision jest homogeni-
zacja molekularna. Zwykła homogenizacja jest 
szeroko stosowana w przemyśle spożywczym. 
Dzięki tej metodzie uzyskuje się jednolitą struk-
turę produktów spożywczych (np. kaszki dla 
dzieci i mleko). Takie jedzenie jest smaczniejsze, 
można je dłużej przechowywać i jest lepiej przy-
swajalne przez organizm. Homogenizacja na 
poziomie cząsteczkowym wielokrotnie wzmac-
nia te właściwości, a oprócz tego – umożliwia 
„zaprogramowanie” cząsteczek żywności na 
określone działanie.

Dzięki metodzie homogenizacji cząsteczki 
 przenikają do „niedo-

stępnych stref” organizmu i skutecznie 
chronią organy-tarcze, które są narażone 
na oddziaływanie szkodliwych czynników 
środowiska zewnętrznego oraz niezdrowego 
stylu życia.

Ponadto, homogenizacja molekularna po-
zwala zachować unikalne właściwości pro-
duktu bez użycia konserwantów oraz zasto-
sowania drogiego opakowania, dzięki czemu 
produkt staje się dostępny dla konsumen-
tów.

Homogenizacja molekularna
(grec. homogenes –jednolity) 
jest procesem uzyskiwania 
szczególnej, jednolitej 
struktury składu produktu na 
poziomie cząsteczkowym. 1 
nanometr = jedna miliardowa 
metra (tj. 10-9 m).
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DZIĘKI CZEMU PREPARAT 
JEST TAK SKUTECZNY?

Inteligentna żywność, czyli  
 – to unikalne połącze-
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produkcji.
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gentnej żywności Vision, pochodzi z pasiek 
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źródeł zanieczyszczeń przemysłowych i au-
tostrad w najbliższej odległości. Miód jest 
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С. W owocach dzikiej róży jest około 10 razy 
więcej kwasu askorbinowego niż w owocach 
czarnej porzeczki i około 50 razy więcej niż w 
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KTO NAJBARDZIEJ POTRZEBUJE ?

 nazywają produktem-bestsellerem, ponieważ jest niezbędny 
dla ludzi w różnym wieku. Jest to produkt-antidotum zapewniający skuteczną i 
szybką ochronę – niezbędny dla każdego z nas, niezależnie od wieku, zawodu czy 
stylu życia.

Kto najbardziej potrzebuje :

 mieszkańcy miast, którzy codziennie muszą wdychać smog, dym i spaliny;
 uczniowie w ciągu roku szkolnego;
 studenci w okresie zwiększonego wysiłku intelektualnego;
 ludzie o osłabionej odporności;
 amatorzy jedzenia typu fast food;
 palacze i osoby nadużywające alkoholu;
 miłośnicy szkodliwych napojów energetyzujących;
 osoby stosujące preparaty lecznicze.

Nawet jeśli mieszkasz w regionie czystym ekologicznie, 
nie masz stresu, odżywiasz się wyłącznie naturalnymi 
produktami – koniecznie spróbuj  , 
ponieważ posiada on wyjątkowo przyjemny smak 
i doskonale pasuje do różnych dań i napojów, a 
szczególnie smakowity jest w połączeniu z naturalnymi 
produktami na bazie kwaśnego mleka. Przekonaj się 
sam, że to co zdrowe, może być również smaczne. Pod 
warunkiem, że jest to inteligentna żywność od Firmy 
Vision!

Twój niezależny konsultant Vision

Imię i nazwisko 

Telefon 

E-mail 

Kod konsultanta       

Zamawianie produktów:
Tel: +482 25588999

E-mail: orders@warsaw.vipgpl.com
www.visioneurope.net

www.visionshop.me

www.vipgroup.net
Bądź zdrów razem z Vision!


