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detaliczna 

Amino Boost Conditioner 150 ml
Proteinowa odżywka do włosów o bogatym składzie, 
odbudowująca i regenerująca zniszczone włosy.

99,00 zł

Amino Boost Shampoo 150 ml
Proteinowy szampon o bogatym składzie, 
wzmacniający i regenerujący włosy

79,00 zł

Aqua Spray 100 ml Mgiełka do twarzy, szyi i dekoltu 27,00 zł

Beauty Intensive DUO zestaw
Biopeptide Serum Spray 150 ml                                   
Syn Ake Eye & More 15 ml

189,00 zł

Bio Renew Serum 50 ml

Innowacyjne serum o bogatym, w 100% naturalnym 
składzie. Stworzone z myślą o cerze wymagającej 
ujędrnienia, odwodnionej, pozbawionej 
elastyczności i blasku.

219,00 zł

BIO Renew Tissue Face Mask 4 sztuki
Rewolucyjna maska-kompres do twarzy z 
kompleksem bioaktywnych czynników

195,00 zł

Biopeptide Serum Spray 150 ml Rewolucyjne serum peptydowe do ciała i włosów 107,00 zł

Biopeptide Serum Spray 250 ml Rewolucyjne serum peptydowe do ciała i włosów 165,00 zł

Coffee Scrub & Mask 200 ml
Intensywnie ujędrniająca i wyszczuplająca 
peelingująca maska do skóry twarzy i ciała

99,00 zł

Dental Day Toothpaste 50 ml
Pasta do zębów klasy premium na dzień, stworzona 
do dziennej higieny i pielęgnacji zębów, dziąseł i 
jamy ustnej.

49,00 zł

Dental Night Toothpaste 50 ml
Pasta do zębów klasy premium stworzona do 
wieczornej higieny i pielęgnacji zębów, dziąseł i jamy 
ustnej.

49,00 zł

Dermo Face Cream 50 ml
Rewolucyjny krem do twarzy z unikatową formułą 
Organic Plus

129,00 zł

Dermo Serum 100 ml
Przełomowe serum peptydowe do twarzy, oparte na 
unikalnej recepturze BIOPEPTIDE COMPLEX i wodzie 
NUTRIVI

99,00 zł

Dermo Wash Face & Body 250 ml
Dermo płyn do mycia twarzy i ciała z kompleksem 
naturalnych peptydów

87,00 zł

DNA Shampoo 150 ml
Specjalistyczny szampon włosów osłabionych z 
tendencją do wypadania.

99,00 zł

Enzymatic Peeling 50 ml
Peeling enzymatyczny do twarzy, oparty na 
synergicznie współdziałających składnikach 
aktywnych

76,00 zł

Face Gel 50 ml
Żel peptydowy do twarzy, szyi i dekoltu o działaniu 
liftingującym i przeciwzmarszczkowym

199,00 zł

GLA Serum 50 ml
Ekskluzywny krem do pielęgnacji twarzy z 
kompleksem naturalnych peptydów

219,00 zł

Golden Oil 50 ml
Kompozycja olejków o właściwościach 
pielęgnacyjnych, odżywczych i ochronnych

76,00 zł

Hydro Balance Face Cream 50 ml
Ultranawilżający krem z kompleksem naturalnych 
peptydów

109,00 zł

Lifting Face Cream 50 ml
Ekskluzywny krem przeciwzmarszczkowy z 
kompleksem naturalnych peptydów

169,00 zł

Lip Balm 4,1 g
Pielęgnacyjna pomadka z kompleksem naturalnych 
peptydów

19,90 zł

LipoColl Serum 30 ml
Skoncentrowane serum do pielęgnacji skóry o 20% 
zawartości Liposomal Collagen Complex

229,00 zł

Micellar Lotion 200 ml Płyn micelarny z kompleksem naturalnych peptydów 49,00 zł

Nails & More Repair Mask 16 ml
Naprawczo-regeneracyjna maska do paznokci i 
skórek

49,00 zł



Orient Oil 50 ml
Lekki olejek pielęgnacyjny na bazie nierafinowanych, 
w 100% naturalnych olejów

65,00 zł

Perfect Body Cream 200 ml
Multifunkcyjny krem do ciała, ukierunkowany na 
walkę z niedoskonałościami skóry i 
nadprogramowymi centymetrami

99,00 zł

Repair Gel 100 ml Żel peptydowy do ciała, włosów i paznokci 185,00 zł
Repair Gel 200 ml Żel peptydowy do ciała, włosów i paznokci 269,00 zł
Repair Hand Cream 50 ml Intensywnie regenerujący krem do rąk 33,00 zł

Revital Conditioner 150 ml
Emolientowa odżywka o bogatym składzie, 
wygładzająca, nawilżająca i odżywiająca włosy suche, 
zniszczone, puszące się.

99,00 zł

Revital Men Face Gel 50 ml
Intensywnie regenerujący, ujędrniający i łagodzący 
preparat do twarzy z kompleksem naturalnych 
peptydów

87,00 zł

Revital Shower Gel 200 ml
Regeneracyjno – odżywczy  żel pod prysznic oparty 
na formule Biopeptide Complex i wodzie Nutrivi

34,90 zł

Rich Cream Hands & Feet 75 ml
Nawilżająco-regenerujący krem do skóry dłoni i stóp 
o 10% zawartości mocznika.

85,00 zł

Rich Cream Hands & Feet PRO 400 ml
Nawilżająco-regenerujący krem do skóry dłoni i stóp 
o 10% zawartości mocznika.

229,00 zł

Silver Face Gel 50 ml
Żel peptydowy do twarzy o działaniu 
antybakteryjnym, przeciwzapalnym i łagodzącym

179,00 zł

SOS Skin Care (aroma lub bezzapachowy) 150 ml
Regenerujący krem do ciała z kompleksem 
naturalnych peptydów, bez zapachu lub aromatyczny

87,00 zł

Syn Ake Eye & More 15 ml
Intensywnie działające serum punktowe pod oczy 
oraz na zmarszczki mimiczne

119,00 zł

Thermo Balm 150 ml
Aksamitny balsam do ciała, bogaty w ekstrakty z 
zielonej kawy, Lipout™,Biopeptide Complex.

149,00 zł
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Aronia C 250 g
Witamina C w formie łatwo przyswajalnego kwasu 
askorbinowego.

79,00 zł

Cannavi 10% CBD+ Oil 10 ml

Naturalna kompozycja kannabidiolu (CBD), 
kannabigerolu (CBG) oraz towarzyszących im 
kannabinoidów, terpenów i flawonoidów z konopi 
siewnej.

299,00 zł

Cannavi 5% CBD+ Oil 10 ml

Naturalna kompozycja kannabidiolu (CBD), 
kannabigerolu (CBG) oraz towarzyszących im 
kannabinoidów, terpenów i flawonoidów z konopi 
siewnej.

199,00 zł

Enzyme Complex 60 kaps.
Enzyme Complex to kompozycja bromelainy i 
papainy, dwóch roślinnych enzymów 
proteolitycznych, czyli trawiących białko

99,00 zł

Get UP+ 100 g

Suplement diety zawiera specjalnie 
wyselekcjonowaną kompozycję składników 
obejmujących kompleks witamin, ekstrakt z guarany, 
ekstrakt z morszczynu i magnez.

149,00 zł

Get UP+ Refill Pack 200 g

Suplement diety zawiera specjalnie 
wyselekcjonowaną kompozycję składników 
obejmujących kompleks witamin, ekstrakt z guarany, 
ekstrakt z morszczynu i magnez.

199,00 zł

Good Life Day & Night 2 x 30 kaps.
Nutraceutyk kompletny, który dzięki dwufazowej 
formule działa w harmonii z dobowym rytmem 
organizmu

99,00 zł

LipoVitum C 100 ml
Liposomalna witamina C w płynnej, łatwo 
przyswajalnej postaci.

85,00 zł



Peptide Holistic Drink 750 ml
Suplement diety zawierający unikatową kompozycję 
4 ekstraktów, w 100% naturalnego pochodzenia, w 
najlepiej przyswajalnych dla organizmu formach

169,00 zł

Peptide Holistic Drink 2 x 750 ml
Suplement diety zawierający unikatową kompozycję 
4 ekstraktów, w 100% naturalnego pochodzenia, w 
najlepiej przyswajalnych dla organizmu formach

299,00 zł

Peptide Physio Sport Drink 750 ml
Nutraceutyk zawierający unikatową kompozycję 4 
ekstraktów, w 100% naturalnego pochodzenia, w 
najlepiej przyswajalnych dla organizmu formach

169,00 zł

Peptide Physio Sport Drink 2 x 750 ml
Nutraceutyk zawierający unikatową kompozycję 4 
ekstraktów, w 100% naturalnego pochodzenia, w 
najlepiej przyswajalnych dla organizmu formach

299,00 zł

Peptide Power Drink 750 ml
Unikalna kompozycja, źródło aktywnych biologicznie 
aminokwasów, peptydów i kolagenu rybiego

149,00 zł

Peptide Power Drink 2 x 750 ml
Unikalna kompozycja, źródło aktywnych biologicznie 
aminokwasów, peptydów i kolagenu rybiego

279,00 zł

Revicoll MAX Omega Plus + Vitamin K2MK7 60 kaps.

Multifunkcyjny suplement diety Revicoll MAX to 
bogate źródło kwasów tłuszczowych Omega 3, 
aminokwasów, peptydów i kolagenu rybiego oraz 
witamin A, D, E, K. 

199,00 zł

Revicoll MAX Omega Plus + Vitamin K2MK7 2 x 60 kaps.

Multifunkcyjny suplement diety Revicoll MAX to 
bogate źródło kwasów tłuszczowych Omega 3, 
aminokwasów, peptydów i kolagenu rybiego oraz 
witamin A, D, E, K. 

369,00 zł

Revicoll Omega Plus + Vitamin K2MK7 60 kaps.
Multifunkcyjny preparat o niebagatelnym znaczeniu 
dla układu naczyniowo-krwionośnego oraz systemu 
kostnego

189,00 zł

Revicoll Omega Plus + Vitamin K2MK7 2 x 60 kaps.
Multifunkcyjny preparat o niebagatelnym znaczeniu 
dla układu naczyniowo-krwionośnego oraz systemu 
kostnego

349,00 zł

Turbo Reductor 60 kaps.
Preparat przyśpiesza spalanie tkanki tłuszczowej, 
wspomaga metabolizm oraz redukuje wchłanianie 
cukru

129,00 zł

Vitamin C+ 90 kaps. Kapsułki zawierające 100% ekstraktów roślinnych 99,00 zł
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Slim Food Classic Coconut 18 batonów

Gotowy, pełnowartościowy produkt spożywczy w 
postaci batonów o działaniu wspomagającym dietę 
odchudzającą, zdrowe odżywianie i prozdrowotny 
tryb życia

199,00 zł

Slim Food Classic Coconut
2 x 18 

batonów

Gotowy, pełnowartościowy produkt spożywczy w 
postaci batonów o działaniu wspomagającym dietę 
odchudzającą, zdrowe odżywianie i prozdrowotny 
tryb życia

333,00 zł

Slim Food Classic/Lite Acai 18 batonów

Gotowy, pełnowartościowy produkt spożywczy w 
postaci batonów o działaniu wspomagającym dietę 
odchudzającą, zdrowe odżywianie i prozdrowotny 
tryb życia

199,00 zł

Slim Food Classic/Lite Acai
2 x 18 

batonów

Gotowy, pełnowartościowy produkt spożywczy w 
postaci batonów o działaniu wspomagającym dietę 
odchudzającą, zdrowe odżywianie i prozdrowotny 
tryb życia

333,00 zł



Slim Food Classic/Lite Cherry 18 batonów

Gotowy, pełnowartościowy produkt spożywczy w 
postaci batonów o działaniu wspomagającym dietę 
odchudzającą, zdrowe odżywianie i prozdrowotny 
tryb życia

199,00 zł

Slim Food Classic/Lite Cherry
2 x 18 

batonów

Gotowy, pełnowartościowy produkt spożywczy w 
postaci batonów o działaniu wspomagającym dietę 
odchudzającą, zdrowe odżywianie i prozdrowotny 
tryb życia

333,00 zł

Slim Food Classic/Lite Mix 18 batonów

Gotowy, pełnowartościowy produkt spożywczy w 
postaci batonów o działaniu wspomagającym dietę 
odchudzającą, zdrowe odżywianie i prozdrowotny 
tryb życia

199,00 zł

Slim Food Classic/Lite Mix
2 x 18 

batonów

Gotowy, pełnowartościowy produkt spożywczy w 
postaci batonów o działaniu wspomagającym dietę 
odchudzającą, zdrowe odżywianie i prozdrowotny 
tryb życia

333,00 zł

Slim Food Intensive 18 batonów

Gotowy, pełnowartościowy produkt spożywczy w 
postaci batonów o działaniu wspomagającym dietę 
odchudzającą, zdrowe odżywianie i prozdrowotny 
tryb życia

199,00 zł

Slim Food Intensive
2 x 18 

batonów

Gotowy, pełnowartościowy produkt spożywczy w 
postaci batonów o działaniu wspomagającym dietę 
odchudzającą, zdrowe odżywianie i prozdrowotny 
tryb życia

333,00 zł
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