


Dbamy o to, co ważne

Wolne od GMONie zawierają BPA

Nie zawiera glutenu

Bez dodatku cukru

Składniki przebadane klinicznie
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Odporność podczas pasażu
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Produkcja według
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Cecha wyróżniająca: unikatowa
książeczka produktowa

Bezpieczne dla skóry
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Trzymasz w ręku katalog firmy Biotic Biome, która 
powstała z pasji do badań nad korzystnym wpły-
wem bakterii o właściwościach probiotycznych 
oraz w celu propagowania zdrowego stylu życia 
i żywienia. Jeżeli dieta uzupełniana przebadaną 
klinicznie mikrobiotą jest ważna dla Ciebie i Twojej 
rodziny - świetnie trafiłeś. Produkty Biotic Biome 
to probiotykoterapie spersonalizowane pod 
kątem indywidualnych potrzeb każdego z nas. 

Z dbałości o zdrowie,
z miłości do nauki



płynące ze świadomych
wyborów i wysokiej
jakości produktów

Zdrowie

która odzwierciedla się w dobrym 
samopoczuciu i sposobie
funkcjonowania organizmu

Harmonia

wynikająca z przebadanych
składników i najnowszych
technologii

Jakość

poprzez komponowanie
innowacyjnych składów oraz 
wykorzystywanie zaawansowanych 
procesów technologicznych

Rozwój
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Oferujemy suplementy diety oparte na 
naturalnych składnikach i substancjach 
o klinicznie potwierdzonym działaniu. 

Jesteśmy nową firmą na rynku farma-
ceutycznym, jednak nasze doświadcze-
nie w branży jest szerokie, a wymagania 
i cele, jakie sobie stawiamy - najwyższe. 

Wartości
Biotic Biome

Marka Biotic Biome to dzieło 4 kobiet ze świata nauki, biznesu, farmacji i medycyny cenią-
cych te same wartości: harmonię, jakość, zdrowie oraz rozwój. 

Poszukiwałyśmy ich w szerokiej gamie dostępnych suplementów, jednak nie przekonują 
nas produkty dla dzieci doprawione syropem glukozowo-fruktozowym i sztucznymi barw-
nikami. Podobnie jak piękne hasła reklamowe, ale bez poparcia w badaniach naukowych. 

Chciałyśmy mieć pewność, że dajemy organizmowi to, czego potrzebuje i to, co rzeczy-
wiście działa. Ta filozofia stała się podstawą do stworzenia produktów Biotic Biome.
O zdrowie chciałyśmy zadbać zdrowo.

4 kobiety, wiele różnorodnych potrzeb…
i jedna marka, która na nie odpowiada

Absolwentka stosunków między-
narodowych i filologii romań-
skiej na Uniwersytecie Łódzkim 
oraz marketingu i zarządzania na 
Université de Provence we Francji. 
Ma ponad 15-letnie doświadczenie 
w biznesie międzynarodowym, a tak-
że biegle włada 4 językami obcymi.
Pasjonatka zdrowego i uważ-
nego stylu życia, prywatnie
mama 3 dzieci.

Ewa Makarewicz
Prezes Biotic Biome

Iwona Wawer
Prof. dr hab. 

Eliza Blicharska
Prof. dr hab. n. med. 

Kinga Piotrowska Kos
mgr farmacji
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Współzałożycielki Biotic Biome:



Eksperci na straży najwyższej jakości

Profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego. Wieloletni kierownik Zakładu Chemii Fi-
zycznej na Wydziale Farmaceutycznym. Wykła-
dowca Karpackiej Państwowej Uczelni
w Krośnie na kierunku zielarstwo.

Dobór właściwych składników

Iwona Wawer
Prof. dr hab.

Profesor UM w Katedrze Chemii w Zakładzie 
Chemii Analitycznej Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie. Wieloletni wykładowca akademicki 
na kierunku farmacja i analityka medyczna.

Nadzór nad kontrolą
jakości produktów

Eliza Blicharska
Prof. dr hab. n. med. 

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Katowicach na Wydziale Farmacji, spe-
cjalista farmacji aptecznej. Aktualnie kierownik 
apteki z 20-letnim stażem pracy z pacjentami 
oraz kilkuletnim doświadczeniem trenerskim
w międzynarodowej firmie farmaceutycznej.

Ekspert w dziedzinie 
probiotykoterapii i edukacji 
farmaceutów

Kinga 
Piotrowska Kos

mgr farmacji

Dr Plummer specjalizuje się w probioty-
kach, naturalnych środkach przeciwdrobno-
ustrojowych i olejach rybich. Współpracował
z instytutami badawczymi i uniwersytetami
w Wielkiej Brytanii i Europie.

Tworzenie receptury 
probiotycznej

Nigel Plummer
Dr
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Wiemy, że wprowadzanie na rynek wysokiej klasy suplementów diety wymaga współpracy 
z ekspertami z dziedziny medycyny i farmacji. Dlatego powołaliśmy Radę Naukową, która 
wspiera nas swoją wiedzą i doświadczeniem, a także sprawuje pieczę nad składem, jakością
i działaniem produktów sygnowanych marką Biotic Biome. Współpracujemy z wybitnymi 
autorytetami ze świata medycyny, farmacji i szeroko pojętej nauki, by wraz z nami tworzyły 
nowoczesną markę farmaceutyczną, która wychodzi naprzeciw potrzebom konsumentów.

Rada naukowa Biotic Biome
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Gama produktów probiotycznych Biotic Biome to odpowiedź na potrzeby organizmu współczesnego 
człowieka. Celem ich suplementacji jest zdrowy mikrobiom, który charakteryzuje się dużą zmiennością 
ze względu na tryb życia w zurbanizowanym świecie. Jednocześnie odgrywa podstawową rolę w utrzy-
maniu wysokiego statusu zdrowotnego, co jest uwarunkowane zachowaniem pożądanych proporcji
i naturalnych relacji między bakteriami a komórkami organizmu gospodarza.
 
Niewłaściwa dieta, przewlekły stres, niska jakość snu, stosowanie antybiotyków czy choroby wiruso-
we przyczyniają się do rozwoju dysbiozy jelitowej.

To zaburzenia równowagi w populacji mikrobiomu jelitowego, które prowadzą do stanu zapalnego 
jelita, nieprawidłowej pracy układu odpornościowego, a tym samym mogą być początkiem wielu 
chorób.

Innowacyjność

Rola bakterii jelitowych oraz ich ak-
tywności w organizmie człowie-
ka są bardzo rozbudowane: od 
udziału w trawieniu, przez stymula-
cję układu odpornościowego aż po 
mechanizm osi jelitowo-mózgo-
wej. Badania naukowe potwierdza-
ją, że powikłania w postaci zabu-
rzeń mikroflory bakteryjnej jelit to-
warzyszą chorobom przewlekłym. 
Dlatego wsparcia probiotycznego 
szczególnie potrzebują osoby:

Rola bakterii jelitowych
       • z chorobami i dysfunkcjami układu pokarmowego
         (np. IBS, nieswoiste zapalenie jelit)

       • ze schorzeniami autoimmunologicznymi
         (np. alergia, choroby tarczycy i metaboliczne, astma, RZS)

       • z trądzikiem, AZS i łysieniem plackowatym

       • z zaburzeniami psychicznymi
         (np. depresja, lęki, nerwica, bezsenność)

       • z niewłaściwą dietą, bez aktywności fizycznej,
          z problemem otyłości

10



12

Suplementy diety Biotic Biome łączą w sobie dobrodziejstwa i mądrość natury z wiedzą i możliwościa-
mi, jakie dają najnowsze odkrycia medyczne i nowoczesne technologie. W efekcie są produktami, które 
perfekcyjnie wpisują się w potrzeby zdrowotne wybranych grup docelowych. 

Stosujemy najwyższej jakości, przebadane szczepy bakteryjne, które stanowią fundament biologicz-
nej tożsamości w uprzemysłowionym świecie. Przemyślane składy jakościowe i ilościowe pozwalają 
uzyskać optymalne efekty suplementacji, uzupełniając niedobory korzystnych bakterii jelitowych, 
witamin i minerałów, których potrzebuje organizm na danym etapie życia. 

Produkty Biotic Biome

Wprowadzając na rynek innowacyjne produkty suplementacyjne, skupiamy się na faktycznym 
działaniu ich składników czynnych. Koncentrujemy się na dowodach naukowych, a także 
bezpieczeństwie suplementacji i jej mierzalnych efektach zdrowotnych. Swoją działalnością chcemy 
również edukować społeczeństwo w kwestii zdrowych nawyków żywieniowych, roli dobrze dobranej 
suplementacji oraz kryteriów, które powinny spełniać trafiające do pacjentów suplementy.

Jakość mamy w standardzie

Skuteczność składników
potwierdzają badania kliniczne

Składy zostały opracowane
przez lekarzy i dietetyków

Proces produkcji spełnia
wymagania stawiane lekom
i jest zgodny ze standardami GMP
oraz akredytowany przez MHRA

Bez sztucznych barwników,
konserwantów, sztucznych 
romatów, cukrów czy GMO



Korzyści ze stosowania preparatu
Mental Biotic Stres:

        •    Zmniejszenie poziomu hormonu stresu

        •    Poprawa funkcji poznawczych mózgu,
             takich jak pamięć, koncentracja
            czy zdolność podejmowania decyzji

        •    Zmniejszenie skutków chronicznego zmęczenia

        •    Poprawa nastroju poprzez wspomaganie
             wydzielania neuroprzekaźnika GABA

        •    Redukcja mgły mózgowej 
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Zdrowy umysł

zdrowych jelit
Kompozycja bakterii kwasu mlekowego 5 x 109 jtk.
w tym:
Bifidobacterium bifidum Rosell®-71 3 x 109 jtk.
Lactobacillus helveticus Lafti® L10 1 x 109 jtk. 
Lactobacillus paracasei Lafti® L26 1 x 109 jtk. 
Inulina 42 mg  |  Melatonina 1 mg
Tiamina 0,17 mg   |   Ryboflawina 0,21 mg
Witamina B6 0,21 mg   |   Cynk 1,5 mg
jtk. – jednostki tworzące kolonie

Kompozycja 3 wyselekcjonowanych szczepów bak-
terii probiotycznych o udokumentowanej badaniami 
klinicznymi skuteczności w redukcji poziomu stresu i 
lęku. Naukowo uzasadniony dodatek hormonu snu 
- melatoniny - zapewnia spokojny odpoczynek. Trzy 
miesiące regularnego stosowania pozwalają na uzy-
skanie równowagi emocjonalnej, energii do działania 
w dzień i regenerującego snu w nocy.

Mental Biotic podnosi poziom hormonów szczę- 
ścia serotoniny i dopaminy. Jest zalecany również 
dzieciom i młodzieży narażonym na stres szkolny.

Skuteczność preparatu potwierdzają badania
kliniczne każdego z użytych szczepów oraz gwa-
rancja ich stabilności. 

Dawkowanie: 1 kapsułka wieczorem

Warto wiedzieć:

Jakość i skuteczność działania szczepów 
zastosowanych w Mental Biotic Stres zo-
stały docenione w wielu krajach UE, Ka-
nadzie, Chinach, Australii, RPA, Indiach i 
Korei Południowej.
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SUPLEMENT DIETY

Mental Biotic
STRES

PRZEJDŹ NA STRONĘ
I ZOBACZ BADANIA

https://sklep.bioticbiome.pl/pl/products/mental-biotic-stres-13.html


Zdrowie

Korzyści ze stosowania
preparatu Immunis Multi:

        •   Wzmocnienie odporności organizmu

        •   Działanie przeciwzapalne 

        •   Zwiększenie energii i sił witalnych

        •   Uzupełnienie jelitowej flory bakteryjnej
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SUPLEMENT DIETY

Immunis Multi
Witamina A 750 μg   |  Witamina D 20 μg
Witamina E 36 mg   |  Witamina K 60 μg   |  Cynk 10 mg
Witamina C 400 mg   |  Tiamina 3 mg   |  Chrom 30 μg
Ryboflawina 3,6 mg   |  Niacyna 35 mg   |  Miedź 0,5 mg
Witamina B6 3,6 mg  |  Kwas foliowy 300 μg
Biotyna 2500 μg   |  Żelazo 2,5 mg   |  Selen 50 μg
Kwas pantotenowy 18 mg   |  Molibden 50 μg
Luteina 1 mg   |  Likopen 0,4 mg  |  Inulina 23,82 mg
Bioflawonoidy cytrusowe 50 mg
Bifidobacterium lactis BLa-80 0,667 x 109 jtk.
Lactobacillus plantarum LP-90 0,5 x 109 jtk.
Lactobacillus rhamnoides LRa-05 0,5 x 109 jtk.
Bifidobacterium longum BL-21 0,267 x 109 jtk.
Bifidobacterium infantis BI-45 0,067 x 109 jtk.
jtk. – jednostki tworzące kolonie

12 witamin i 6 składników mineralnych z dodat-
kiem likopenu, luteiny, bioflawonoidów, inuliny
i bakterii probiotycznych.

Immunis Multi to połączenie cennych dla zdrowia 
bakterii probiotycznych, witamin i minerałów
w przemyślanych dawkach. Jego starannie skom-
ponowana formuła pozwala kompleksowo zadbać
o organizm w okresie jesienno-zimowym, w okresie 
przeziębień, a także uzupełnić niedobory immunolo-
giczne, wynikające z przewlekłych infekcji.

Zawarte w preparacie cenne związki aktywne uzu-
pełniają niedobory wynikające z nieprawidłowej
diety, stresu i szybkiego trybu życia. 

Regularna suplementacja 
Immunis Multi zwiększa ener-
gię na co dzień oraz pomaga 
przeciwdziałać stanom de-
presyjnym i lękowym. Bogac-
two składników preparatu, 
na które składa się 12 witamin 
i 6 minerałów w przemyśla-
nych dawkach to pigułka 
pełna zdrowia, która kom-
pleksowo wspiera organizm.

Dawkowanie:
1 kapsułkę dziennie popić rano wodą

Warto wiedzieć:

Inulina to wielocukier produkowany przez 
rośliny z rodziny astrowatych. W ludzkich 
jelitach pełni rolę podłoża dla bakterii 
probiotycznych, gdyż w trakcie fermen-
tacji stymuluje wzrost korzystnej mikro-
flory jelitowej.

15 PRZEJDŹ NA STRONĘ
I ZOBACZ BADANIA

https://sklep.bioticbiome.pl/pl/products/immunis-multi-11.html
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Korzyści ze stosowania preparatu

        •   Wzmocnienie odporności na infekcje

        •   Uzupełnienie niedoborów witamin i minerałów 

        •   Przywrócenie równowagi mikroflory
           jelitowej zaburzonej wskutek
           antybiotykoterapii, stresu
           czy niewłaściwej diety

Warto wiedzieć:

Według badania PROCHILD w 2015 roku 
probiotyki Lab4 i witamina C zmniej-
szyły częstotliwość występowania kaszlu
i przeziębienia u dzieci o 1/3, co skutko-
wało 30% zmniejszeniem nieobecności
w szkole i związanych z tym kosztów 
opieki nad dziećmi.
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Mieszanka kultur Lactobacillus i Bifidobacterium: 2,5 x 109 jtk. 

w tym:
Lactobacillus acidophilus CUL60 1 x 109 jtk.

Lactobacillus acidophilus CUL21 1 x 109 jtk.

Bifidobacterium animalis subsp. lactis CUL34 2,5 x 107 jtk.  
Bifidobacterium bifidum CUL20 47,5 x 107 jtk.  

Witamina A 800 μg  |  Witamina D 25 μg  |  Witamina E 12 mg

Witamina K 75 μg  |  Witamina C 80 mg  |  Jod 150 μg

Ryboflawina 1,4 mg  |  Witamina B6 1,4 mg

Kwas foliowy 200 μg  |  Biotyna 50 μg

Witamina B12 2,5 μg  |  Kwas pantotenowy 6 mg 
jtk. – jednostki tworzące kolonie

Entis Biotic MULTIWITAMINA to tabletki do ssania
o smaku porzeczkowym. Są połączeniem 2,5 miliarda 
cennych dla zdrowia bakterii probiotycznych oraz
minerałów i 13 niezbędnych witamin w przemyślanych 
dawkach, które pokrywają 100% dziennego RWS.

Ich probiotyczna moc pozwala zachować prawi- 
dłowy skład mikroflory jelitowej oraz właściwe funk-
cjonowanie wielu układów organizmu człowieka: 
pokarmowego, nerwowego, odpornościowego
i sercowo-naczyniowego. EntisBiotic Multi został opra-
cowany z myślą o intensywnie żyjących młodych 
osobach, które często mierzą się ze stresem w szkole
i mogą być narażone na niedobory pokarmowe.

Dawkowanie: 1 tabletka dziennie od 4 roku życia

Działanie potwierdzona
dwoma badaniami
klinicznymi

Niezrównana stabilność
również w temperaturze
pokojowej

Brak zbędnych dodatków:
sztucznych barwników
czy aromatów

Bez cukru i syropu
glukozowo - fruktozowego

Odpowiedni dla
wegan i wegetarian

Bez glutenu i laktozy

SUPLEMENT DIETY

PRZEJDŹ NA STRONĘ
I ZOBACZ BADANIA

https://sklep.bioticbiome.pl/pl/products/entis-biotic-multiwitamina-14.html
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        •   Redukcja infekcji górnych dróg oddechowych, 
           kaszlu i zapalenia krtani

        •   Zabezpieczenie przed nadżerkami
           i aftami błony śluzowej  

        •   Redukcja absencji szkolnej o 30%

        •   Zmniejszenie ryzyka antybiotykoterapii     

Warto wiedzieć:

Regularna kuracja kombinacją probioty-
ku Lab4 i witaminy C zmniejsza częstotli-
wość występowania kaszlu, absencje
w szkole oraz stosowanie antybiotyków
u dzieci w wieku od 3 do 10 lat.
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Działanie potwierdzona
dwoma badaniami
klinicznymi

Niezrównana stabilność
również w temperaturze
pokojowej

Brak zbędnych dodatków:
sztucznych barwników
czy aromatów

Bez cukru i syropu
glukozowo - fruktozowego

Odpowiedni dla
wegan i wegetarian

Bez glutenu i laktozy

Mieszanka kultur Lactobacillus i Bifidobacterium: 12,5 x 109 jtk.  

w tym:
Lactobacillus acidophilus CUL60 5 x 109 jtk.  

Lactobacillus acidophilus CUL21 5 x 109 jtk. 

Bifidobacterium animalis subsp. lactis CUL34 2,375 x 109 jtk.  

Bifidobacterium bifidum CUL20 1,25 x 107 jtk.  

Fruktooligosacharydy (FOS)  200 mg   |   Witamina C 50 mg
jtk. – jednostki tworzące kolonie

Entis Biotic Odporność z witaminą C to tabletki do 
ssania o smaku truskawkowym. Produkt zawiera
12,5 miliarda wyselekcjonowanych bakterii probiotycz-
nych, które zapewniają ochronę górnych dróg odde-
chowych, redukują kaszel, ból krtani oraz gardła. Stoso-
wanie EntisBiotic Odporność wspiera procesy nebulizacji
i inhalacji, skracając czas infekcji oraz redukując ryzyko 
aft i nadżerek błony śluzowej jamy ustnej. 

Produkt pozbawiony jest zbędnych dodatków, takich jak 
sztuczne barwniki i aromaty. Mogą go zażywać dzieci
z uczuleniem na gluten i laktozę, a także weganie
i wegetarianie. 

Skuteczność działania probiotyku Entis Biotic Odporność
z Witaminą C potwierdzają badania kliniczne przeprowa-
dzone w 2015 oraz 2021 roku. Dowiodły one, że stosowanie 
produktu zmniejsza częstotliwość występowania zakażeń 
górnych dróg oddechowych, kaszlu i przeziębień u dzieci
w wieku szkolnym, a tym samym redukuje absencję
w szkole oraz konieczność stosowania antybiotyków.

Dawkowanie: 1 tabletka dziennie od 4 roku życia

SUPLEMENT DIETY

PRZEJDŹ NA STRONĘ
I ZOBACZ BADANIA

https://sklep.bioticbiome.pl/pl/products/entis-biotic-odpornosc-z-witamina-c-15.html
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        •   Redukcja infekcji górnych dróg oddechowych, 
           kaszlu i zapalenia krtani

        •   Zabezpieczenie przed nadżerkami i aftami błony śluzowej 

        •   Redukcja absencji szkolnej o 30%

        •   Zmniejszenie ryzyka antybiotykoterapii

        •   Wzmocnienie zębów i kości za sprawą regulacji
           gospodarki wapniowo-fosforanowej
 

Warto wiedzieć:

Regularna kuracja kombinacją probioty-
ku Lab4 i witaminy C zmniejsza częstotli-
wość występowania kaszlu, absencje
w szkole oraz stosowanie antybiotyków
u dzieci w wieku od 3 do 10 lat.
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Działanie potwierdzona
dwoma badaniami
klinicznymi

Niezrównana stabilność
również w temperaturze
pokojowej

Brak zbędnych dodatków:
sztucznych barwników
czy aromatów

Bez cukru i syropu
glukozowo - fruktozowego

Odpowiedni dla
wegan i wegetarian

Bez glutenu i laktozy

Mieszanka kultur Lactobacillus i Bifidobacterium: 12,5 x 109 jtk.  

w tym:
Lactobacillus acidophilus CUL60 5 x 109 jtk.  

Lactobacillus acidophilus CUL21 5 x 109 jtk.  

Bifidobacterium animalis subsp. lactis CUL34 2,375 x 109 jtk.  

Bifidobacterium bifidum CUL20 0,125 x 109 jtk.  

Fruktooligosacharydy (FOS)  1000 mg

Witamina D 5 μg   |   Witamina C 50 mg
jtk. – jednostki tworzące kolonie

Entis Biotic Odporność z witaminą C to tabletki do 
ssania o smaku truskawkowym. Produkt zawiera
12,5 miliarda wyselekcjonowanych bakterii probiotycz-
nych, które zapewniają ochronę górnych dróg oddecho-
wych, redukują kaszel, ból krtani oraz gardła. Stosowanie 
Entis Biotic Odporność wspiera procesy nebulizacji i in-
halacji, skracając czas infekcji oraz redukując ryzyko aft
i nadżerek błony śluzowej jamy ustnej. 

Produkt pozbawiony jest zbędnych dodatków, takich jak 
sztuczne barwniki i aromaty. Mogą go zażywać dzieci
z uczuleniem na gluten i laktozę, a także weganie
i wegetarianie. 

Skuteczność działania probiotyku Entis Biotic Odpor-
ność potwierdzają badania kliniczne przeprowadzone
w 2015 oraz 2021 roku. Dowiodły one, że stosowanie pro-
duktu zmniejsza częstotliwość występowania zakażeń
górnych dróg oddechowych, kaszlu i przeziębień u dzieci 
w wieku szkolnym, a tym samym redukuje absencję
w szkole oraz konieczność stosowania antybiotyków.

Dawkowanie: 1 tabletka dziennie od 4 roku życia

SUPLEMENT DIETY

PRZEJDŹ NA STRONĘ
I ZOBACZ BADANIA

https://sklep.bioticbiome.pl/pl/products/entis-biotic-odpornosc-z-witamina-c-i-d-16.html


Korzyści ze stosowania preparatu
Laktoferyna Complex Zdrowa Skóra:

        •   Redukcja wydzielania sebum

        •   Zahamowanie rozwoju trądziku

        •   Wsparcie organizmu w walce z infekcjami 
             (działa bakteriobójczo, przeciwwirusowo
            i przeciwgrzybicznie)

        •   Zapobieganie infekcjom intymnym u kobiet

 zdrowego
     wyglądu
                      skóry

26

SUPLEMENT DIETY

Laktoferyna
Complex
ZDROWY WYGLĄD SKÓRY

Lactobacillus reuteri LR08 3,5 * 109 jtk.

Lactobacillus rhamnosus LRa05 3,5 * 109 jtk.

Lactobacillus plantarum Lp90 3,5 * 109 jtk.

Laktoferyna z mleka krowiego 90 g
jtk. – jednostki tworzące kolonie

Laktoferyna Complex to preparat probiotyczny 
rekomendowany dla osób z problemami skórnymi. 
Zawarta w nim laktoferyna wiąże jony żelaza,
hamując ich dostęp do bakterii wywołujących trądzik 
- Propionibacterium acnes. Ten mechanizm pozwala 
je wyeliminować, a tym samym redukuje zmiany
trądzikowe.
 
Występująca w preparacie laktoferyna to bioaktywne 
białko, które w 69 % odpowiada produkowanej w jeli-
tach, ludzkiej laktoferynie.  Dodatek probiotyków kwasu 
mlekowego potęguje efekt dermatologiczny. 

Laktoferyna Complex Zdrowa Skóra, dzięki swoim 
właściwościom grzybobójczym, idealnie uzupełnia 
doustną kurację przeciwgrzybiczną. Preparat pole-
cany jest również kobietom, które chcą zadbać
o profilaktykę chorób ginekologicznych. 

Wielokierunkową skuteczność białka laktoferyny 
potwierdzają liczne badania kliniczne.

Dawkowanie: 1 kapsułka dziennie

Warto wiedzieć:

Laktoferyna glikoproteina z grupy trans-
feryn ma dużą zdolność wiązania żelaza. 
W związanej formie żelazo jest niedo-
stępne dla bakterii, m.in. Propiones 
acnes, które wywołują zmiany trądziko-
we. W efekcie działa przeciwbakteryjnie
i redukuje wypryski. 

25 PRZEJDŹ NA STRONĘ
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https://sklep.bioticbiome.pl/pl/products/laktoferyna-complex-zdrowy-wyglad-skory-12.html


28

    Strażniczka
zdrowia

                i urody

Korzyści ze stosowania preparatu
Astaksantyna Complex Wzmocnienie:

        •   Wspomaganie układu sercowo-naczyniowego
 
        •   Ochrona skóry przed szkodliwym wpływem
             wolnych rodników oraz promieniowaniem UV

        •   Wsparcie układu odpornościowego w walce
             z bakteriami i koronawirusami
 
        •   Profilaktyka chorób oczu

        •   Poprawa wydolności organizmu

SUPLEMENT DIETY

Astaksantyna
Complex
WZMOCNIENIE

Witamina D 50 μg   |   Astaksantyna 5 mg 
Koenzym Q10 50 mg   |  Beta glukan 100 mg
Owoce aceroli 247 mg, w tym: Witamina C 40 mg
Olej z nasion lnu 653 mg, w tym:
Kwas alfa-linolenowy (omega-3) 359 mg
jtk. – jednostki tworzące kolonie

Preparat zawiera naturalny karotenoid z japoń-
skich alg zielonych z gatunku Haematococcus 
pluvialis. Został wzbogacony o dodatkowe skład-
niki i pełni rolę królowej antyoksydantów, spowal-
niając procesy starzenia się skóry.

Astaksantyna Complex WZMOCNIENIE jest reko-
mendowana dla osób z problemami sercowo-
-naczyniowymi, takimi jak arytmia, nadciśnienie 
czy pękające naczynka. Skutecznie przeciwdziała 
także starzeniu oczu: poprawia pole widzenia, 
zapobiega zaćmie i jaskrze. 

Preparat zwiększa wydolność fizyczną już po 
miesiącu stosowania, a zawarty w kapsułce 
koenzym Q10 dodaje energii i witalności. Regu-
larne stosowanie produktu podnosi odporność 
organizmu na bakterie i koronawirusy.

Dawkowanie: 1 kapsułka dziennie

Warto wiedzieć:

Astaksantyna naturalnie występuje w formie 
barwnika karotenoidu w algach z gatunku 
Hematococcus pulvials. Glony te najliczniej 
pojawiają się u wybrzeży ciepłych wód, np. na 
Hawajach.
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Opinia eksperta:
Na podstawie szeregu ba- 
dań można stwierdzić, że 
astaksantyna działa anty-
oksydacyjnie, przeciwzapal-
nie, przeciwnowotworowo,
a także immunomodulacyj-
nie. Ta mnogość właściwości 
ściśle wiąże się z jej strukturą 
chemiczną. Działanie astak-
santyny sugeruje szersze 
wykorzystanie jej do suple-
mentacji diety, zwłaszcza 
ozdrowieńców po COVID-19.

PRZEJDŹ NA STRONĘ
I ZOBACZ BADANIA

https://sklep.bioticbiome.pl/pl/products/astaksantyna-complex-wzmocnienie-10.html
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