
Żel superowocowo-witaminowy

Numer jedn. GS92673/IT92673

Waga netto 894g (30 x 29,8g)

Synergy Mistify łączy w sobie antyoksydacyjną 

moc 11 superowoców i witaminy B6 oraz chroniony 

naszym własnym patentem zestaw fitoskładników w 

wyjątkowej formie podawania - matrycy żelowej. Dzięki 

potędze działania jagody acai, czerwonych winogron, 

borówek oraz wielu innych owoców i ekstraktów z 

nasion, Mistify dostarcza nam ważnych aminokwasów 

i elementów energetyzujących. Wygodne opakowanie 

zawierające jedną porcję Mistify, o wyśmienitym smaku 

egzotycznych jagód to ładunek odporności, energii i 

wzmocnienie dla układu nerwowego, który świetnie 

współgra z naszym aktywnym trybem życia. 

Korzyści
Mistify zawiera szereg witamin z grupy B 

odpowiadających za następujące funkcje organizmu:

• Metabolizm wytwarzający energię

• Działanie układu nerwowego

• Funkcje psychologiczne

• Ograniczenie zmęczenia i wyczerpania

• Formowanie się czerwonych krwinek

Dodatkowe informacje

MISTIFY

Instrukcja
Spożywać jedno opakowanie Mistify 

dziennie. 

Apporti giornalieri per dose consigliata (1 confezione da 31,1 g)  Składniki w Zalecanej Porcji Dziennej (1 opakowanie 31,1  g)

Chlorella vulgaris Beijerinck (tallo) polvere/Chlorella w proszku   (Chlorella vulgaris) 220 mg
Spirulina platensis (Gomont) Geitler (tallo) polvere/Spirulina w proszku (Arthrospira platensis) 220 mg
Medicago sativa L. (parti aeree) polvere/Alfalfa w proszku (Medicago sativa) 125 mg
Brassica oleracea L. (parti aeree) polvere/Brokuł w proszku (Brassica oleracea) 125 mg
Spinacia oleracea L.  (foglie) polvere/Szpinak w proszku (Spinacia oleracea) 125 mg
Helianthus tuberosus L.  (tubero) polvere /Karczoch w proszku (Helianthus tuberosus) 125 mg
Mentha piperita L.  (parti aeree)  polvere/Mięta pieprzowa w proszku (Mentha x piperita) 55 mg
Mentha spicata L.  (parti aeree) polvere/Mięta szpiczasta w proszku (Mentha spicata) 55 mg
Malus pumila Mill (frutto) estratto/Wyciąg z jabłka (Malus pumila) 30 mg
Camellia sinensis (L.) Kuntze (foglie) estratto decaffeinato/Bezkofeinowy wyciąg z zielonej herbaty (Camellia sinensis) 15 mg
Vitis vinifera L. (semi) estratto/Wyciąg z pestek winogron (Vitis Vinifera) 5 mg
Olea europaea L. (foglie) estratto/Wyciąg z liści oliwki europejskiej (Olea europaea) 5 mg

Apporti giornalieri per dose consigliata (1 confezione da 31,8g)  
Składniki w zalecanej dziennej porcji (1 opakowanie 31,8 g)

Olio di fegato di merluzzo/Olej z wątroby dorsza/ w tym  4 g
 • Acido docosaesaenoico/kwas dokozaheksaenowy  400 mg
 • Acido eicosapentaenoico/kwas eikozapentaenowy  400 mg
 • Vitamina A/Witamina A  800 μg  ekwiwalentu retinolu (100% VNR/RWS)
 • Vitamina D/Witamina D  5μg (100% VNR/RWS)
Vitamina E/Witamina E  4mg a-TE/ekwiwalentu alfa-tokoferolu (33% VNR/RWS)
VNR/RWS: Assunzioni di riferimento/Referencyjne Wartości Spożycia

Apporti giornalieri per dose consigliata (1 confezione da 29,8 g)  Składniki w Zalecanej Porcji Dziennej (1 opakowanie 29,8 g)
Vitamina B6/Witamina B6 0.6 mg (43% VNR/RWS)
Vitis vinifera L. (frutta) concentrato fluido/Koncentrat czerwonych winogron (Vitis vinifera) 1.87 g
Vitis labrusca L. (frutta) concentrao fluido/Koncentrat winorośli lisiej (Vitis labrusca) 1.87 g
Euterpe oleracea Mart. (frutta) concentrato fluido/Koncentrat jagód acai (Euterpe oleracea)  1.25 g
Vaccinium corymbosum L. (frutta) concentrato fluido/Koncentrat borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum) 1.11 g
Rubus idaeus L. (frutta) concentrato fluido/Koncentrat malin (Rubus idaeus)  336 mg
Rubus idaeus L. (frutta) polvere/Proszek z malin (Rubus idaeus) 81 mg
Vaccinium angustifolium L. (frutta) polvere/Sproszkowany koncentrat borówki wysokiej (Vaccinium angustifolium) 40 mg
Vaccinium macrocarpon Aiton (frutta) polvere/Proszek z żurawiny (Vaccinium macrocarpon) 40 mg
Malus pumila Mill (frutta) estratto/Wyciąg z jabłka (Malus pumila) 30 mg
Lycium barbarum L. (frutta) estratto/Wyciąg z kolcowoju pospolitego (Lycium barbarum) 28 mg
Camellia sinensis (L.) Kuntze (foglie) estratto decaffeinato/Bezkofeinowy wyciąg z zielonej herbaty (Camellia sinensis) 15 mg
Vaccinium myrtillus L (frutta) estratto/Wyciąg z borówki czarnej (Vaccinium myrtillus) 12 mg
Punica granatum L. estratto/Wyciąg z owocu granatu (Punica granatum) 6 mg
Olea europaea L. (foglie) estratto/Wyciąg z liści oliwki europejskiej (Olea europaea) 5 mg
Vitis vinifera L. (semi) estratto/Wyciąg z pestek winogron (Vitis vinifera) 5 mg
VNR/RWS: Assunzioni di riferimento/Referencyjne Wartości Spożycia

Mistify

Essential Greens

Omega3

Valor energético 21 kcal
Grasas 0g
 de las cuales saturadas 0g
Hidratos de carbono  4g
 de los cuales 
 azúcares  3g
 Fibras 0g
Proteínas 0g
Sal  4mg
Vitamina B6 .6mg (43% Aportación diaria)

Información nutricional 
Valor nutrional 

por ración diaria Vitamin B6 0,6mg (43% NRV)

NRV = Referenzmenge nach 
EU-Lebensmittelinformationsverordnung

Inhaltsstoffeje Je Tagesverzehr

Valor energético 25 kcal
Grasas 0g
 de las cuales saturadas 0g
Hidratos de carbono  5g
 de los cuales 
 azúcares  4g
 Fibras 0g
Proteínas 0g
Sal  6mg

Información nutricional 
Valor nutrional 

por ración diaria 

Chlorella 220 mg
Spirulina 220 mg
Alfalfa  125 mg
Brokkolli 125 mg
Spinat 125 mg 
Topinambur 125 mg

Inhaltsstoff Je Tagesverzehr

Lebertran (Dorsch) 4 g
davon:
 Eicosapentaensäure (EPA) 400 mg
 Docosahexaensäure (DHA) 400 mg
 Vitamin A       800 µg RE (100% NRV)
 Vitamin D          5 µg (100% NRV)
Vitamin E  4 mg α-TE (33%NRV)

NRV= Referenzmenge nach 
EU-Lebensmittelinformationsverordnung

Inhaltsstoff Tagesverzehrmenge

Valor energético 75 kcal
Grasas 4g
 de las cuales saturadas 1g
Hidratos de carbono  9g
 de los cuales 
 azúcares  4g
 Fibras 0g
Proteínas 0g
Sal  8mg
Aceite de hígado de bacalao 800mg (400mg EPA, 400mg DHA)
 Vitamina A       800 µg (100% dosis diaria)
 Vitamina D           5 µg (100% dosis diaria)  

Vitamina E 4mg α-TE (33% dosis diaria)

Información nutricional 
Valor nutrional 

por ración diaria 



Żel zawierający niezbędne kwasy tłuszczowe

Numer jedn. GS92671/IT92671

Waga netto 954g (30 x 31,8g)

Synergy Omega-3 dostarcza 400 mg kwasów 

tłuszczowych, zarówno EPA, jak i DHA w wyjątkowej 

formie podawania - matrycy żelowej. Niezbędne kwasy 

tłuszczowe odpowiadają za właściwe działanie serca, 

ale nasz organizm może uzyskać je wyłącznie poprzez 

odżywianie. Jednym z najważniejszych naturalnie 

występujących źródeł kwasów tłuszczowych EPA i DHA 

są ryby żyjące w zimnych morzach. Dlatego właśnie olej 

rybny Synergy Omega-3 pochodzi z czystych wybrzeży 

Morza Beringa na Alasce i pozyskiwany jest w sposób 

przyjazny dla środowiska, co potwierdza certyfikat 

Marine Stewardship Council.

Dzięki przyjemnemu cytrynowemu smakowi, w którym 

ani trochę nie czuć ryby,  Synergy Omega-3 to szybki i 

łatwy sposób pozyskiwania tych kluczowych składników 

odżywczych. 

Korzyści
• Kwasy tłuszczowe Omega-3 EPA i DHA wspomagają 

pracę serca

• Synergy Omega-3 zawiera 400 mg zarówno EPA, jak 

i DHA

Dodatkowe informacje

OMEGA-3

Instrukcja
Spożywać jedno opakowanie 

Omega-3 dziennie.

Apporti giornalieri per dose consigliata (1 confezione da 31,1 g)  Składniki w Zalecanej Porcji Dziennej (1 opakowanie 31,1  g)

Chlorella vulgaris Beijerinck (tallo) polvere/Chlorella w proszku   (Chlorella vulgaris) 220 mg
Spirulina platensis (Gomont) Geitler (tallo) polvere/Spirulina w proszku (Arthrospira platensis) 220 mg
Medicago sativa L. (parti aeree) polvere/Alfalfa w proszku (Medicago sativa) 125 mg
Brassica oleracea L. (parti aeree) polvere/Brokuł w proszku (Brassica oleracea) 125 mg
Spinacia oleracea L.  (foglie) polvere/Szpinak w proszku (Spinacia oleracea) 125 mg
Helianthus tuberosus L.  (tubero) polvere /Karczoch w proszku (Helianthus tuberosus) 125 mg
Mentha piperita L.  (parti aeree)  polvere/Mięta pieprzowa w proszku (Mentha x piperita) 55 mg
Mentha spicata L.  (parti aeree) polvere/Mięta szpiczasta w proszku (Mentha spicata) 55 mg
Malus pumila Mill (frutto) estratto/Wyciąg z jabłka (Malus pumila) 30 mg
Camellia sinensis (L.) Kuntze (foglie) estratto decaffeinato/Bezkofeinowy wyciąg z zielonej herbaty (Camellia sinensis) 15 mg
Vitis vinifera L. (semi) estratto/Wyciąg z pestek winogron (Vitis Vinifera) 5 mg
Olea europaea L. (foglie) estratto/Wyciąg z liści oliwki europejskiej (Olea europaea) 5 mg

Apporti giornalieri per dose consigliata (1 confezione da 31,8g)  
Składniki w zalecanej dziennej porcji (1 opakowanie 31,8 g)

Olio di fegato di merluzzo/Olej z wątroby dorsza/ w tym  4 g
 • Acido docosaesaenoico/kwas dokozaheksaenowy  400 mg
 • Acido eicosapentaenoico/kwas eikozapentaenowy  400 mg
 • Vitamina A/Witamina A  800 μg  ekwiwalentu retinolu (100% VNR/RWS)
 • Vitamina D/Witamina D  5μg (100% VNR/RWS)
Vitamina E/Witamina E  4mg a-TE/ekwiwalentu alfa-tokoferolu (33% VNR/RWS)
VNR/RWS: Assunzioni di riferimento/Referencyjne Wartości Spożycia

Apporti giornalieri per dose consigliata (1 confezione da 29,8 g)  Składniki w Zalecanej Porcji Dziennej (1 opakowanie 29,8 g)
Vitamina B6/Witamina B6 0.6 mg (43% VNR/RWS)
Vitis vinifera L. (frutta) concentrato fluido/Koncentrat czerwonych winogron (Vitis vinifera) 1.87 g
Vitis labrusca L. (frutta) concentrao fluido/Koncentrat winorośli lisiej (Vitis labrusca) 1.87 g
Euterpe oleracea Mart. (frutta) concentrato fluido/Koncentrat jagód acai (Euterpe oleracea)  1.25 g
Vaccinium corymbosum L. (frutta) concentrato fluido/Koncentrat borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum) 1.11 g
Rubus idaeus L. (frutta) concentrato fluido/Koncentrat malin (Rubus idaeus)  336 mg
Rubus idaeus L. (frutta) polvere/Proszek z malin (Rubus idaeus) 81 mg
Vaccinium angustifolium L. (frutta) polvere/Sproszkowany koncentrat borówki wysokiej (Vaccinium angustifolium) 40 mg
Vaccinium macrocarpon Aiton (frutta) polvere/Proszek z żurawiny (Vaccinium macrocarpon) 40 mg
Malus pumila Mill (frutta) estratto/Wyciąg z jabłka (Malus pumila) 30 mg
Lycium barbarum L. (frutta) estratto/Wyciąg z kolcowoju pospolitego (Lycium barbarum) 28 mg
Camellia sinensis (L.) Kuntze (foglie) estratto decaffeinato/Bezkofeinowy wyciąg z zielonej herbaty (Camellia sinensis) 15 mg
Vaccinium myrtillus L (frutta) estratto/Wyciąg z borówki czarnej (Vaccinium myrtillus) 12 mg
Punica granatum L. estratto/Wyciąg z owocu granatu (Punica granatum) 6 mg
Olea europaea L. (foglie) estratto/Wyciąg z liści oliwki europejskiej (Olea europaea) 5 mg
Vitis vinifera L. (semi) estratto/Wyciąg z pestek winogron (Vitis vinifera) 5 mg
VNR/RWS: Assunzioni di riferimento/Referencyjne Wartości Spożycia

Mistify

Essential Greens

Omega3

Valor energético 21 kcal
Grasas 0g
 de las cuales saturadas 0g
Hidratos de carbono  4g
 de los cuales 
 azúcares  3g
 Fibras 0g
Proteínas 0g
Sal  4mg
Vitamina B6 .6mg (43% Aportación diaria)

Información nutricional 
Valor nutrional 

por ración diaria Vitamin B6 0,6mg (43% NRV)

NRV = Referenzmenge nach 
EU-Lebensmittelinformationsverordnung

Inhaltsstoffeje Je Tagesverzehr

Valor energético 25 kcal
Grasas 0g
 de las cuales saturadas 0g
Hidratos de carbono  5g
 de los cuales 
 azúcares  4g
 Fibras 0g
Proteínas 0g
Sal  6mg

Información nutricional 
Valor nutrional 

por ración diaria 

Chlorella 220 mg
Spirulina 220 mg
Alfalfa  125 mg
Brokkolli 125 mg
Spinat 125 mg 
Topinambur 125 mg

Inhaltsstoff Je Tagesverzehr

Lebertran (Dorsch) 4 g
davon:
 Eicosapentaensäure (EPA) 400 mg
 Docosahexaensäure (DHA) 400 mg
 Vitamin A       800 µg RE (100% NRV)
 Vitamin D          5 µg (100% NRV)
Vitamin E  4 mg α-TE (33%NRV)

NRV= Referenzmenge nach 
EU-Lebensmittelinformationsverordnung

Inhaltsstoff Tagesverzehrmenge

Valor energético 75 kcal
Grasas 4g
 de las cuales saturadas 1g
Hidratos de carbono  9g
 de los cuales 
 azúcares  4g
 Fibras 0g
Proteínas 0g
Sal  8mg
Aceite de hígado de bacalao 800mg (400mg EPA, 400mg DHA)
 Vitamina A       800 µg (100% dosis diaria)
 Vitamina D           5 µg (100% dosis diaria)  

Vitamina E 4mg α-TE (33% dosis diaria)

Información nutricional 
Valor nutrional 

por ración diaria 



Żelowa mieszanka zielonych roślin

Numer jedn. GS92672/IT92672

Waga netto 933g (30 x 31,1g)

Synergy Essential Greens zawiera energetyzujące glony, 

warzywa i zioła, a także chroniony naszym własnym 

patentem zestaw fitoskładników w wyjątkowej formie 

podawania - matrycy żelowej. Wiemy, że spożywanie 

wielu porcji owoców i warzyw dziennie jest ważne 

dla zdrowia, ale znalezienie czasu potrzebnego na 

ich kupowanie, przygotowanie i spożywanie wcale 

nie jest takie proste. Synergy Essential Greens ułatwi 

Ci uzupełnianie niedoborów w Twojej diecie dzięki 

szerokiej gamie zielonych warzyw bogatych w składniki 

odżywcze i nasyconych orzeźwiającym, cytrynowo-

miętowym smakiem. Te niezwykle skuteczne związki 

roślinne dostarczają przeciwutleniaczy i fitoskładników 

w jednej, wygodnie opakowanej porcji żelu.

Wykorzystaj moc słońca z Essential Greens!

Dodatkowe informacje

ESSENTIAL
GREENS

Instrukcja
Spożywać jedno opakowanie 

Essential Greens dziennie.

Apporti giornalieri per dose consigliata (1 confezione da 31,1 g)  Składniki w Zalecanej Porcji Dziennej (1 opakowanie 31,1  g)

Chlorella vulgaris Beijerinck (tallo) polvere/Chlorella w proszku   (Chlorella vulgaris) 220 mg
Spirulina platensis (Gomont) Geitler (tallo) polvere/Spirulina w proszku (Arthrospira platensis) 220 mg
Medicago sativa L. (parti aeree) polvere/Alfalfa w proszku (Medicago sativa) 125 mg
Brassica oleracea L. (parti aeree) polvere/Brokuł w proszku (Brassica oleracea) 125 mg
Spinacia oleracea L.  (foglie) polvere/Szpinak w proszku (Spinacia oleracea) 125 mg
Helianthus tuberosus L.  (tubero) polvere /Karczoch w proszku (Helianthus tuberosus) 125 mg
Mentha piperita L.  (parti aeree)  polvere/Mięta pieprzowa w proszku (Mentha x piperita) 55 mg
Mentha spicata L.  (parti aeree) polvere/Mięta szpiczasta w proszku (Mentha spicata) 55 mg
Malus pumila Mill (frutto) estratto/Wyciąg z jabłka (Malus pumila) 30 mg
Camellia sinensis (L.) Kuntze (foglie) estratto decaffeinato/Bezkofeinowy wyciąg z zielonej herbaty (Camellia sinensis) 15 mg
Vitis vinifera L. (semi) estratto/Wyciąg z pestek winogron (Vitis Vinifera) 5 mg
Olea europaea L. (foglie) estratto/Wyciąg z liści oliwki europejskiej (Olea europaea) 5 mg

Apporti giornalieri per dose consigliata (1 confezione da 31,8g)  
Składniki w zalecanej dziennej porcji (1 opakowanie 31,8 g)

Olio di fegato di merluzzo/Olej z wątroby dorsza/ w tym  4 g
 • Acido docosaesaenoico/kwas dokozaheksaenowy  400 mg
 • Acido eicosapentaenoico/kwas eikozapentaenowy  400 mg
 • Vitamina A/Witamina A  800 μg  ekwiwalentu retinolu (100% VNR/RWS)
 • Vitamina D/Witamina D  5μg (100% VNR/RWS)
Vitamina E/Witamina E  4mg a-TE/ekwiwalentu alfa-tokoferolu (33% VNR/RWS)
VNR/RWS: Assunzioni di riferimento/Referencyjne Wartości Spożycia

Apporti giornalieri per dose consigliata (1 confezione da 29,8 g)  Składniki w Zalecanej Porcji Dziennej (1 opakowanie 29,8 g)
Vitamina B6/Witamina B6 0.6 mg (43% VNR/RWS)
Vitis vinifera L. (frutta) concentrato fluido/Koncentrat czerwonych winogron (Vitis vinifera) 1.87 g
Vitis labrusca L. (frutta) concentrao fluido/Koncentrat winorośli lisiej (Vitis labrusca) 1.87 g
Euterpe oleracea Mart. (frutta) concentrato fluido/Koncentrat jagód acai (Euterpe oleracea)  1.25 g
Vaccinium corymbosum L. (frutta) concentrato fluido/Koncentrat borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum) 1.11 g
Rubus idaeus L. (frutta) concentrato fluido/Koncentrat malin (Rubus idaeus)  336 mg
Rubus idaeus L. (frutta) polvere/Proszek z malin (Rubus idaeus) 81 mg
Vaccinium angustifolium L. (frutta) polvere/Sproszkowany koncentrat borówki wysokiej (Vaccinium angustifolium) 40 mg
Vaccinium macrocarpon Aiton (frutta) polvere/Proszek z żurawiny (Vaccinium macrocarpon) 40 mg
Malus pumila Mill (frutta) estratto/Wyciąg z jabłka (Malus pumila) 30 mg
Lycium barbarum L. (frutta) estratto/Wyciąg z kolcowoju pospolitego (Lycium barbarum) 28 mg
Camellia sinensis (L.) Kuntze (foglie) estratto decaffeinato/Bezkofeinowy wyciąg z zielonej herbaty (Camellia sinensis) 15 mg
Vaccinium myrtillus L (frutta) estratto/Wyciąg z borówki czarnej (Vaccinium myrtillus) 12 mg
Punica granatum L. estratto/Wyciąg z owocu granatu (Punica granatum) 6 mg
Olea europaea L. (foglie) estratto/Wyciąg z liści oliwki europejskiej (Olea europaea) 5 mg
Vitis vinifera L. (semi) estratto/Wyciąg z pestek winogron (Vitis vinifera) 5 mg
VNR/RWS: Assunzioni di riferimento/Referencyjne Wartości Spożycia

Mistify

Essential Greens

Omega3

Valor energético 21 kcal
Grasas 0g
 de las cuales saturadas 0g
Hidratos de carbono  4g
 de los cuales 
 azúcares  3g
 Fibras 0g
Proteínas 0g
Sal  4mg
Vitamina B6 .6mg (43% Aportación diaria)

Información nutricional 
Valor nutrional 

por ración diaria Vitamin B6 0,6mg (43% NRV)

NRV = Referenzmenge nach 
EU-Lebensmittelinformationsverordnung

Inhaltsstoffeje Je Tagesverzehr

Valor energético 25 kcal
Grasas 0g
 de las cuales saturadas 0g
Hidratos de carbono  5g
 de los cuales 
 azúcares  4g
 Fibras 0g
Proteínas 0g
Sal  6mg

Información nutricional 
Valor nutrional 

por ración diaria 

Chlorella 220 mg
Spirulina 220 mg
Alfalfa  125 mg
Brokkolli 125 mg
Spinat 125 mg 
Topinambur 125 mg

Inhaltsstoff Je Tagesverzehr

Lebertran (Dorsch) 4 g
davon:
 Eicosapentaensäure (EPA) 400 mg
 Docosahexaensäure (DHA) 400 mg
 Vitamin A       800 µg RE (100% NRV)
 Vitamin D          5 µg (100% NRV)
Vitamin E  4 mg α-TE (33%NRV)

NRV= Referenzmenge nach 
EU-Lebensmittelinformationsverordnung

Inhaltsstoff Tagesverzehrmenge

Valor energético 75 kcal
Grasas 4g
 de las cuales saturadas 1g
Hidratos de carbono  9g
 de los cuales 
 azúcares  4g
 Fibras 0g
Proteínas 0g
Sal  8mg
Aceite de hígado de bacalao 800mg (400mg EPA, 400mg DHA)
 Vitamina A       800 µg (100% dosis diaria)
 Vitamina D           5 µg (100% dosis diaria)  

Vitamina E 4mg α-TE (33% dosis diaria)

Información nutricional 
Valor nutrional 

por ración diaria 


