
Idealna kompozycja minerałów i pierwiastków 
śladowych wyrównująca pH organizmu
• Neutralizacja kwasów
• Poprawa zasadowego zaopatrzenia organizmu
• Poprawa funkcji najmniejszych naczyń krwionośnych

Formuła zawiera
Cytryniany: magnezu, 
wapnia, sodu, potasu

PATENT - MIKROKAPSUŁKI

REGULUJE FLORĘ BAKTERYJNĄ

OPTYMALNE WSPARCIE JELIT

12 SZCZEPÓW BAKTERII

- EP 2 228 067 12 szczepów: Bifidobacterium lac�s, Lactobacillus plantarum, 

Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei , Lactobacillus rhamnosus, 

Bifidobacterium bifidum , Bifidobacterium breve, Lactobacillus  

Acidophilus, Lactobacillus bulgaricu, Bifidobacterium longum, 

Streptococcus thermophil , Bifidobacterium infan�s 

Mieszanka różnych skutecznych ziół 

 pobudza pracę nerek (pokrzywa) •

 wspomaga wydalanie (rooibos) •

 łagodzi uczucie głodu (mate) •

 wspomaga wydalanie wody (trawa cytrynowa) •

 wspomaga spalanie tłuszczu (lukrecja) •

 wspomaga koncentrację i sprawność (zielona herbata) •

· Koenzym Q10
· Minerały i pierwiastki śladowe
· Aminokwasy
· Witaminy (A, B-kompleks, C, D3, E)
· Czynniki wzrostu (IGF i TGF)
· Immunoglobuliny (IgA, IgD, IgE, IgG, IgM) 
· Immunoregulatory (laktoferyna, lizozymy, glikoproteiny, polisacharydy, 
   cytokiny, interferon, polipeptyd bogaty w prolinę)

Uzupełnia błonnik z trzech źródeł . Zawiera chrom który przyczynia się 

do utrzymania poziomu cukru we krwi co pomaga zapobiegać napadom wilczego głodu. 

Co najważniejsze jest SMACZNY  

Zawiera około 200 wartościowych czynnych substancji , 

od enzymów poprzez mikroelementy i aminokwasy 

poprzez niezbędne witaminy i minerały. Oczyszcza, odłuszcza, 

odkwasza, reguluje prace układu pokarmowego, wzmacnia 

i reguluje funkcjonalnie organizmu.

Żel aloesowy - oczyszczanie organizmu:

Probalance - Przywracanie równowagi kwasowo - zasadowej

Pro12 - odbudowa flory jelitowej

Herbal Fas�ng - oczyszcza, wydala szkodliwe produkty przemiany materii 

Colostrum - regeneracja i odżywienie  

Fiber Boots (błonnik) - regulacja pracy jelit  



Warto wiedzieć: utrata masy mięśniowej na skutek braku białka to jedna z głównych przyczyn efektu jo-jo.

Figuac�v Napój proteinowy

Wartościowe proteiny chronią masę mięśniową

• dostarcza dodatkowych protein z 5 wartościowych źródeł

• chroni przed utratą masy mięśniowej i pomaga utrzymać wagę (zapobiega efektowi jo-jo)

• wspomaga spalanie tłuszczu w nocy

• wspomaga odchudzanie

Protein Power - wspomaga ochronę masy mięśniowej

Figu Ac�ve - zamiennik pełnowartościowego posiłku

Vita Ac�ve - naturalna „bomba” witaminowa

Super Omega - uzupełnienie kwasów tłuszczowych

Beauty Elixir - kompleksowe wsparcie sylwetki

FIGU- ACTIV to unikalna linia produktów żywności funkcjonalnej, która jest dodatkowym źródłem 
najważniejszych  witamin, oraz  makro  i  mikropierwiastków. Zawiera również wysokiej jakości białko. 

Białko (proteiny) 
Błonnik
Witamina A 
Witamina D 
Witamina E  

Kwas foliowy 
Witamina B12 
Biotyna 
Kwas pantotenowy 
Wapń 

Witamina C 
Witamina B1 (�amina)
Witamina B2 (ryboflawina) 
Niacyna 
Witamina B6 

Fosfor 
Potas 
Żelazo 
Magnez 
Selen

Mangan 
Cynk 
Jod 
Miedź 

winogrona wiśnia
czerwona
porzeczka

czarna
porzeczka dzika róża truskawka tarnina

malina

brzoskwinie jabłka cytryny marchew pomidory 

śliwka jeżyna aronia rokitnik czarny bez morele

BoysenberryBorówka

Vita Ac�ve stanowi bogaty koncentrat z 21 
naturalnych gatunków warzyw i owoców. 
Syrop dodatkowo wzbogacony został 
o witaminy z grupy B, a także witaminę D3 
oraz witaminę E. Dzięki temu uzyskujemy 
100% zaopatrzenie w witaminy

Super Omega 3Ac�v LR Zawiera bogate Omega 3, które są pozyskiwane wyłącznie od ryb żyjących na wolności 
w południowoamerykańskich rejonach Pacyfiku: sardynek, makreli i tuńczyków. Produkt jest idealna mieszanką
 nienasyconych kwasów tłuszczowych EPA/DHA (630 mg/420 mg) oraz beta glukanu z jęczmienia, wzbogaconą 
olejem z wiesiołka. 
Beta-glukan z jęczmienia - 117 mg - obniża poziom cholesterolu i ciśnienia krwi, reguluje poziom cukru i stymuluje 
układ odpornościowy.
Olej z wiesiołka – a w nim kwas cis–linolowy i kwas gamma-linolenowy (GLA). Ten ostatni poprawia przepływ 
krwi w naczyniach krwionośnych, obniża ciśnienie i w ten sposób zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej, 
zawału serca i udaru mózgu.
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