
suplementy diety

SZCZUPLEJSZA, ZDROWSZA, PEŁNA ŻYCIA!
Francuskie biosuplementy dla tych, którzy pragną od życia więcej



suplementy diety

Królewskie Mleczko Pszczele suplement diety na bazie mleczka 
pszczelego BIO, miodu akacjowego BIO i pyłku kwiatowego BIO. Aby zachować wszystkie 
właściwości mleczka pszczelego, naukowcy laboratorium SUPER DIET używali wyłącznie 
niskiej temperatury do jego przetwarzania. 

WZMOCNIENIE ODPORNOŚCI

SKŁADNIKÓW 
POCHODZENIA

 NATURALNEGO

Mleczko pszczele jest prawdziwym skarbem ula, jest to jedyne pożywienie królowej  
w stadium larwalnym i dorosłym. 

Miód akacjowy powstaje poprzez przetwarzanie nektaru kwiatowego drzewa  
akacjowego przez pszczoły. Miód akacjowy ma naturalnie delikatny słodki smak. 

Pyłek kwiatowy jest zbierany przez pszczoły jako ich pożywienie. Ponadto pyłek 
kwiatowy ma wiele właściwości: wspiera układ odpornościowy, pomaga redukować 
zmęczenie i zwiększa energię.

SKŁADNIKI 1 ampułka (15 ml)

Mleczko pszczele* 1500 mg

Miód akacjowy*    25 mg

Pyłek kwiatowy* 135 mg

*Produkty rolnictwa ekologicznego

NOWOŚĆ

Wszystkie preparaty mają nowoczesną postać szklanej ampułki
(każde opakowanie zawiera 20 ampułek po 15 ml). 

Płynna postać preparatu ułatwia przyswajanie składników,  
a szklana ampułka pozwala zachować najwyższą jakość substancji  
zawartych w preparacie (zapobiega utlenianiu).

Wszystkie preparaty uzyskano za pomocą unikalnej metody podwójnej ekstrakcji 
i pozyskiwania substancji (infuzja).

Spożywać 1 lub 2 ampułki dziennie, w postaci czystej lub rozpuszczonej  
w szklance wody, najlepiej rano (zgodnie z informacją podaną na opakowaniu).



SKŁADNIKI 1 ampułka (15 ml)

EKSTRAKT ZŁOŻONY Z: 8600 mg

•   liści ślazu dzikiego Malva sylvestris* 150 mg

•   kłącza perzu właściwego Agropyron repens* 84 mg

•   liści rozmarynu lekarskiego Rosmarinus officinalis* 84 mg

•   korzenia cykorii podróżnik Cichoria intybus* 84 mg

•   kwiatów fiołka trójbarwnego Viola tricolor* 84 mg

•   liści macierzanki tymianek Thymus vulgaris* 84 mg

•   liści brzozy brodawkowatej Betula pendula* 84 mg

•   korzenia łopianu większego Arctium lappa* 67 mg

•   liści jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior* 67 mg

•   kwiatów wiązówki błotnej Filipendula ulmaria* 67 mg

Sok z suszonej śliwki Prunus domestica* 3230 mg

Sok z winogron Vitis vinifera* 1970 mg

Sok z owoców bzu czarnego Sambucus nigra* 500 mg

Sok z korzenia czarnej rzodkwi Raphanus sativus* 470 mg

Sok z liści aloesu zwyczajnego Aloe vera* 230 mg

SKŁADNIKÓW 
POCHODZENIA

 NATURALNEGO

DETOKSYKACJA

Drainaflore Detox to suplement diety na bazie ekskluzywnej kompozycji  
15 roślin pochodzących z rolnictwa ekologicznego. Składniki suplementu wspomagają 
pracę wątroby, układu pokarmowego, nerek, płuc oraz utrzymanie zdrowej skóry:

Łopian większy pomaga utrzymać zdrową skórę.

Fiołek trójbarwny pomaga poprawić wygląd i stan zdrowia skóry.

Cykoria podróżnik wspiera zdrowie wątroby. 

Perz właściwy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego.

Malwa wpływa kojąco na gardło.

Brzoza brodawkowata korzystnie wpływa na trawienie.
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PEŁNA I KOMPLEMENTARNA  
KURACJA WSPOMAGAJĄCA  

ODCHUDZANIE

1 ETAP: DETOKS

2 ETAP: ODCHUDZANIE   
– DOBIERANY W ZALEŻNOŚCI OD WSKAZAŃ

3 ETAP: ACTION TONIC 
DETOKS I ODCHUDZANIE CZĘSTO WYWOŁUJĄ UCZUCIE ZMĘCZENIA

LUB

WITALNOŚĆ

CELLULIT SPALANIE TŁUSZCZU

DETOKSYKACJA

Suplement diety jest szczególnie polecany podczas zmiany pór roku oraz podczas  
programów odchudzających.



Actimincyl Fat Burner suplement diety o smaku ananasowym to unikalna 
formuła oparta na 6 składnikach roślinnych, tj. Kola i Guarana, które wspierają  
odchudzanie i kontrolowanie masy ciała.

SPALANIE TŁUSZCZU

SKŁADNIKI 2 ampułki (30 ml)

EKSTRAKT WODNY ZŁOŻONY Z:

•  liści zielonej herbaty 475 mg

•  liści yerba mate 160 mg

Ekstrakt suchy z nasion guarany
375 mg 
(co odpowiada 1875 mg  
suchej rośliny)

Ekstrakt suchy z alg brunatnych
270 mg  
(co odpowiada 540 mg  
suchej rośliny)

•  w tym jodu maksymalnie 135 μg (90% RWS**)

Ekstrakt suchy z zarodków kola
150 mg  
(co odpowiada 750 mg  
suchej rośliny)

Ekstrakt suchy z nasion zielonej kawy
100 mg  
(co odpowiada 200 mg  
suchej rośliny)

SKŁADNIKÓW 
POCHODZENIA

 NATURALNEGO

Guarana przyczynia się do prawidłowego metabolizmu tłuszczów, co pomaga  
w kontroli masy ciała.

Algi brunatne Ascophyllum wspomagają odchudzanie  
(jako dodatek do działań dietetycznych).

Zarodki kola wspomagają odchudzanie i kontrolowanie masy ciała.

Cellimine Slimming suplement diety to kompozycja 4 wyciągów  
roślinnych, soków owocowych i octu jabłkowego w jednej ampułce. Synergia działania  
ekstraktu brzozy brodawkowej, wiązówki, zielonej herbaty, liści winogron  
i octu jabłkowego.

CELLULIT

SKŁADNIKI 1 ampułka  
(15 ml)

2 ampułki 
(30 ml)

Wyciąg z liści zielonej herbaty Camellia sinensis* 3440 mg 6880 mg

Wyciąg z liści brzozy brodawkowej Betula pendula* 3440 mg 6880 mg

Wyciąg z kwiatów wiązówki błotnej Filipendula ulmaria* 3440 mg 6880 mg

Wyciąg z liści winogron Vitis vinifera* 3440 mg 6880 mg

Ocet jabłkowy* 675 mg 1350 mg

Koncentrat soku jabłkowego* 500 mg 1000 mg

Koncentrat soku cytrynowego* 0,182 mg 0,363 mg

Olejek cytrynowy* 12,8 mg 25,6 mg

* Produkty rolnictwa ekologicznego

SKŁADNIKÓW 
POCHODZENIA

 NATURALNEGO

Zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowej masy ciała i metabolizmu  
cukrów oraz proces prawidłowego wydalania wody z organizmu.

Brzoza brodawkowata wspomaga prawidłowe oczyszczanie organizmu, posiada 
właściwości wspierające funkcjonowanie nerek.

Wiązówka błotna wspomaga prawidłowe funkcjonowanie nerek i usuwanie wody  
z organizmu.

Wyciąg z liści winogron wspomaga prawidłowe krążenie krwi w nogach.

Ocet jabłkowy, sok jabłkowy i cytrynowy oraz olejek cytrynowy doskonale  
uzupełniają tę kompozycję składników.

Zawiera kofeinę (55 mg w dziennej porcji); nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży.

* Produkty rolnictwa ekologicznego

** Referencyjna Wartość Spożycia



Fluidilége Lekkie nogi suplement diety o smaku czerwonych owoców  
to połączenie 9 roślin i owoców pochodzących z rolnictwa ekologicznego. Wyjątkowa  
kompozycja: winorośli właściwej, czerwonych winogron, oczaru wirginijskiego,  
myszopłocha kolczastego, miłorzębu dwuklapowego, leszczyny, nostrzyka, żurawiny  
i czarnej porzeczki.

Winorośl właściwa, czerwone winogrona, oczar wirginijski i myszopłoch kolczasty 
są znane z tego, że dają uczucie lekkich nóg. 

Miłorząb korzystnie wpływa na krążenie obwodowe.

Leszczyna, nostrzyk, żurawina i czarna porzeczka doskonale uzupełniają powyższy 
zestaw.

LEKKIE NOGI

SKŁADNIKI 1 ampułka  
(15 ml)

2 ampułki  
(30 ml)

EKSTRAKT WODNY ZŁOŻONY Z:

•  liści winorośli właściwej* 780 mg 1560 mg

•  liści oczaru wirginijskiego* 550 mg 1100 mg

•  korzenia myszopłocha kolczastego* 250 mg 500 mg

•  liści miłorzębu dwuklapowego* 150 mg 300 mg

•  liści leszczyny pospolitej* 100 mg 200 mg

•  liści nostrzyka lekarskiego* 100 mg 200 mg

Skoncentrowany sok z czerwonych winogron* 2200 mg 4400 mg

Skoncentrowany sok z czarnej porzeczki* 950 mg 1900 mg

Skoncentrowany sok z żurawiny* 650 mg 1300 mg

SKŁADNIKÓW 
POCHODZENIA

 NATURALNEGO

SKŁADNIKÓW 
POCHODZENIA

 NATURALNEGO

WITALNOŚĆ

Action Tonic to suplement diety na bazie guarany, Eleuterokoka kolczastego,  
zielonej kawy, owocu dzikiej róży, aceroli. Opracowując Action Tonic naukowcy  
z Laboratoriów SUPER DIET, przygotowali kompletną formułę złożoną z 6 roślin  
dostarczających 73 mg(1) kofeiny i zawierającą Eleuterokoka kolczastego Bio, nazywanego 
także żeń-szeniem syberyjskim, który dostarcza energii fizycznej i umysłowej w stanach 
zmęczenia.

Guarana Bio zmniejsza uczucie zmęczenia.

Cynorrhodon Bio to kwaskowate owoce dzikiej róży.

Acerola Bio (Malpigia granatolistna) to niewielki czerwony owoc nazywany  
„wiśnią z Barbados” lub „wiśnią z Antyli”. Action Tonic zawiera 20 mg(1)  
witaminy C (25% RWS*), która przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia.

Zielona kawa Bio doskonale uzupełnia tę formułę, dostarczając kofeiny.

SKŁADNIKI 2 ampułki (30 ml)

EKSTRAKT Z KORZENIA ELEUTEROKOKA KOLCZASTEGO 
Eleutherococcus senticosus*:

•  wodny: 15 875,72 mg
•  suchy: 67,4 mg

Ekstrakt wodny z owoców dzikiej róży Rosa canina* 9610 mg

Ekstrakt suchy z nasion guarany Paullinia cupana* 774 mg

•  w tym kofeina 70,5 mg

Ekstrakt suchy z nasion zielonej kawy Coffea canephora* 255 mg

•  w tym kofeina 2,5 mg

Ekstrakt suchy z owoców aceroli Malpighia punicifolia* 300 mg 

•  w tym witamina C 20 mg (25% RWS**)

Zawiera kofeinę (73 mg w dziennej porcji(1)). Nie zaleca się stosowania u dzieci, nastolatków, kobiet w ciąży  
i kobiet karmiących, a także u osób nadwrażliwych na działanie kofeiny. 

** Referencyjna Wartość Spożycia

* Produkty rolnictwa ekologicznego
(1) Zawartość w 2 ampułkach

* Produkty rolnictwa ekologicznego



OWOC MŁODOŚCI

Owoc młodości (Granade) to suplement diety oparty na soku  
z granata. Granat składa się z małych ziarenek o czerwonym miąższu. Nazwa owocu 
pochodzi od łacińskiego Malum granatum oznaczającego małe owoce jagodowe i Punicum 
malum oznaczającego punickie owoce w odniesieniu do cywilizacji punickiej Kartaginy, 
obecnie Tunezji, która utrzymywała duże sady granatu. Laboratoria SUPER DIET wybierają 
sok z granatów pochodzących z rolnictwa ekologicznego.

SKŁADNIKI 1 ampułka  
(15 ml)

2 ampułki 
(30 ml)

Skoncentrowany sok z owoców granatowca właściwego 
Punica granatum* 2,631 ml 5,262 ml

* Produkty rolnictwa ekologicznego

SKŁADNIKÓW 
POCHODZENIA

 NATURALNEGO

Fiołek trójbarwny pomaga poprawić wygląd i stan zdrowia skóry.

Łopian pomaga utrzymać zdrową skórę.

Mniszek lekarski i marchew dopełniają tę formułę.

Piękna i czysta skóra suplement diety o wyjątkowej kompozycji  
4 ekstraktów z roślin pomagających utrzymać piękną, czystą i zdrową skórę. Są to m.in. 
ekstrakty z korzenia łopianu, korzenia mniszka lekarskiego, ziela fiołka trójbarwnego  
oraz sok z korzenia marchwi.

SKŁADNIKI 1 ampułka  
(15 ml)

EKSTRAKT ZŁOŻONY Z:

•  korzenia łopianu Arctium majus* 355 mg

•  korzenia mniszka lekarskiego Taraxacum dens leonis* 355 mg

•  ziela fiołka trójbarwnego Viola arvensis i/lub Viola tricolor* 266 mg

Skoncentrowany sok z korzenia marchwi Daucus carota* 300 mg

* Produkty rolnictwa ekologicznego

PIĘKNA I CZYSTA SKÓRA

SKŁADNIKÓW 
POCHODZENIA

 NATURALNEGO



ENERGIA I ODPORNOŚĆ

Połączenie 4 roślin pochodzących z rolnictwa ekologicznego.

Cynamon jest znany ze swoich właściwości stymulujących i tonizujących, 
które przyczyniają się do odporności na zmęczenie psychiczne i fizyczne.

Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Energia i odporność (Acerola) suplement diety to wyjątkowa  
kompozycja składników: acerola, cynamon, owoce Acai.  Suplement diety polecany  
szczególnie przy zmianach pór roku.

SKŁADNIKI 1 ampułka (15 ml)

Ekstrakt wodny z kory cynamonowca Cinnamomum zeylanicum*
13 725 mg 
(co odpowiada średnio  
450 mg kory cynamonowca)

Sok z owoców rokitnika Hippophae rhamnoides* 775 mg

Ekstrakt suchy z owoców aceroli Malpighia punicifolia* 
435 mg
(co odpowiada średnio  
4785 mg owoców)

•   w tym witamina C 30 mg (37,5% RWS**)

Ekstrakt suchy z owoców euterpy acai Euterpe sp.*
112,5 mg
(co odpowiada średnio  
450 mg owoców)

* Produkt rolnictwa ekologicznego

** RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

SKŁADNIKÓW 
POCHODZENIA

 NATURALNEGO

WITALNOŚĆ I POŻĄDANIE

Witalność i pożądanie (Maca) suplement diety oparty na korzeniu 
maca, roślinie rosnącej w Andach, zwanej potocznie „złotem Inków”, o właściwościach 
pobudzających witalność, energię, pożądanie seksualne. 

Korzeń maca wspomaga wydolność organizmu i energię witalną. Pomaga  
w zachowaniu naturalnej aktywności seksualnej i energii.

SKŁADNIKI 1 ampułka (15 ml)

Korzeń Maca Lepidium meyenii* 525 mg

SKŁADNIKÓW 
POCHODZENIA

 NATURALNEGO

* Produkty rolnictwa ekologicznego



OPINIE EKSPERTÓW

Nowoczesna estetyka lekarska (medycyna estetyczna) nie ogranicza się obec-
nie tylko do zabiegów poprawiających jakość skóry, defekty wyglądu i oznaki upły-
wu czasu. Nowoczesna estetyka lekarska staje się elementem znacznie szerszej 
specjalizacji lekarskiej, jaką jest medycyna przeciwstarzeniowa. Kieruje się ona 
wielodyscyplinarnym podejściem do profilaktyki starzenia się, walki z jego ozna-
kami i opóźniania rozwoju chorób z nim związanych. Nie możemy przecież za-
trzymać czasu, ale możemy spróbować zapewnić pacjentom utrzymanie lub od-
zyskanie dobrego stanu zdrowia całego organizmu, tzw. dobrostanu fizycznego  
i psychicznego, w tym również naturalnego i pięknego wyglądu, dobrego samopo-
czucia, witalności. Medycyna przeciwstarzeniowa obejmuje swoją opieką pacjentów  
w każdym wieku. Dużo swojej uwagi poświęca ludziom młodym, zdrowym i aktywnym, 
którzy w sposób świadomy wybiegają w przyszłość, myśląc o profilaktyce starzenia 
się i naprawie jego skutków. Doskonale wpisują się w ten program suplementy diety  
SUPER DIET, które oferują bezpieczne, przebadane klinicznie i skuteczne preparaty 
zawierające wysokiej jakości naturalne składniki roślinne o dużej aktywności bio-
logicznej. Ich działanie opiera się na synergii działania ekstraktów roślin. Preparaty 
te dobrze sprawdzają się jako uzupełnienie niedoborów witamin, mikroelementów  
i składników stymulujących różne procesy życiowe organizmu. Są one również 
skuteczną metodą profilaktyki starzenia się organizmu w wielu aspektach (detok-
sykacja, redukcja tkanki tłuszczowej i cellulitu, poprawa jakości skóry, odporności, 
witalności, odmładzanie). 
Polecam. 

dr n. med. Elżbieta Podgórska 

SILNA ANTYOKSYDACJA

Silna antyoksydacja (Goji) to suplement diety oparty na soku z jagód goji 
pochodzącym z rolnictwa ekologicznego.

SKŁADNIKI 1 ampułka (15 ml)

Sok z jagód goji Lycium barbarum* 15 ml

SKŁADNIKÓW 
POCHODZENIA

 NATURALNEGO

Farmaceutyczna marka SUPER DIET (utworzona w 1961 roku w północnej Francji 
przez  René HAUSSIN, wizjonera i zaangażowanego naturopatę) opracowuje, produkuje  
i dystrybuuje naturalne suplementy diety, zgodnie z wartościami, którym jest wierna od   
początku swojego istnienia, takimi jak: naturalność, wysoka jakość, wysokie stężenie   
składników, innowacja i dostępność. W ciągu tego półwiecza istnienia staliśmy się 
wzorcowym laboratorium, biorąc pod uwagę wymogi, jakie stosujemy wobec na-
szych formuł oraz wobec skuteczności naszych produktów, opartych na badaniach 
klinicznych. W naszych suplementach stosujemy 700 różnych surowców, wykorzy-
stywanych w farmaceutycznych dawkach. Preparaty SUPER DIET, zamknięte w cha-
rakterystycznej szklanej fiolce, nie zawierają w składzie alkoholu, konserwantów ani 
sztucznych barwników. Gama, licząca ok. 300 produktów odpowiada każdej potrze-
bie organizmu: detoksykacja, odchudzanie, przywrócenie witalności, przeciwutlenia-
cze, trawienie, relaks, itp. 

W sercu laboratoriów SUPER DIET Wy i Wasi Klienci znajdziecie najwyższą jakość 
i innowacyjność. 

Olivier Coureaut
Naturopata, Kierownik Ds. Szkoleń Laboratoriów SUPER DIET

Jagody goji spożywane przez tysiąclecia w Azji, rosną w formie owoców  
przypominających małe wydłużone wiśnie. Jagody goji zostały uznane za skarb  
narodowy w Chinach.

* Produkty rolnictwa ekologicznego



SUPER DIET to renomowana, francuska firma posiadająca status laboratorium  
farmaceutycznego. Produkcja suplementów diety gwarantuje „czystość”ekstraktów  
roślinnych – brak alkoholu, brak sztucznych barwników i konserwantów. 

Laboratorium wybiera tylko i wyłącznie rośliny pochodzące z upraw ekologicznych.  
Wszystkie preparaty SUPER DIET posiadają certyfikat ECOCERT. Certyfikat ten mogą  
posiadać tylko produkty, w których ilość stosowanych surowców pochodzenia naturalnego 
wynosi przynajmniej 95%, z których również przynajmniej 95% musi pochodzić z upraw 
biologicznych.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie  
zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane  

w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

Dystrybutor: Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, tel. 22 616 33 48, (C) 2018  

Ulotka zawiera informacje aktualne na dzień 16.02.2018. Przed użyciem należy zapoznać się z aktualną informacją zawartą na etykiecie produktu.

CELLULITDETOKSYKACJA

PIĘKNA 
I CZYSTA SKÓRA

WITALNOŚĆ 
I POŻĄDANIE

OWOC MŁODOŚCI ENERGIA I ODPORNOŚĆ SILNA ANTYOKSYDACJA

suplementy diety
SPALANIE  
TŁUSZCZU

WITALNOŚĆ LEKKIE NOGI
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ODPORNOŚCI


