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Aminokwasy
Amino Complete™
L-Arginine 500 mg
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Probiotyki / enzymy / trawienie
Acidofilus i Bifidus 8 mld
Candida Support Plus
Gr8 Dophilus
Plant Enzymes
Probiotic Defense™
Probiotic-10® 25 miliardów jednostek
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Minerały
Cal-Mag Liquid, o smaku borówki amerykańskiej
Cal-Mag Stress Formula
Calcium & Magnesium – Wapń i magnez
Iron Complex – Kompleks żelaza
Magnesium + potas z tauryną
Magnesium Malate 1000 mg – jabłczan magnezu
Selen 100 mcg
Zinc Glycinate – Chelat cynku + olej z pestek dyni
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Zioła / roślinne
Aloe Vera Juice / Gel
Andrographis Extract 400 mg
Ashwagandha 450 mg – ekstrakt standaryzowany
Cascara Sagrada
Cat’s Claw – Uncaria Tomentosa
Cat’s Claw Extract
Cholesterol Pro™
Devil’s Claw (Diabelski Pazur)
Fresh Green Walnut – Kompleks orzecha
Ginkgo Biloba (miłorząb) – Ekstrakt 60 mg
Gotu Kola (wąkrotka azjatycka)
Graviola 500 mg
Kelp – algi morskie
Libido Fem™
Maca
Pau D’Arco (La Pacho)
Pau D’arco Extrakt, Liquid (La Pacho)
Pygeum & Saw Palmetto
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Saw Palmetto – Ekstrakt 160 mg
Spirulina 500 mg
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Ogólnozdrowotne
Caprylic Acid – kwas kaprylowy 600 mg
„Chrząstka Rekina”
Glucosamine & MSM Vegetarian
Koenzym Q10 100 mg + Głóg
Lecytyna
UC II® – kolagen typu II
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Odżywcze oleje
Borage Oil – olej z ogórecznika 1000 mg
DHA 500 mg
Olej z wiesiołka 500 mg
Omega 3 1000 mg
Omega 3-6-9 1000 mg
Tri-3 D Omega
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Witaminy
Acerola – sproszkowany owoc
Beta Carotene Natural
ADAM™ Men’s Multiple Vitamin – tabletki
ADAM™ Men’s Multiple Vitamin – kapsułki
Witamina D3 + K2 – spray liposomalny
Liquid Multivitamin & Mineral Mix
Niacyna 250 mg – Flush-Free (bez zarumienień)
Niacyna 500 mg (Witamina B3)
Special Two – zestaw witamin i minerałów
Witamina B-100 – Kompleks
Witamina B-12 Ultra – Liquid
Witamina B-50 – Kompleks
Witamina C-1000 – Przedłużone uwalnianie
Witamina C-1000 – z bioflawonoidami
Witamina C-1000 Buforowana
Witamina C-500
Witamina C-500 – z owocem dzikiej róży
Witamina D-3 & K-2
Witamina D-3 2,000 IU
Witamina E-400 Dry
Witamina E-400 Natural
Witamina K2 MK-7 100 μg
Methyl B-12 1000 mcg– B12 metylokobalamina
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Produkty dla dzieci
BerryDophilus – probiotyk dla dzieci
DHA 100 mg – dla dzieci
Kid Cal
KIDS VITS Berry Blast
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Minęło już 20 lat od momentu, gdy mieszcząca się
w Szczecinie firma Pro Natura odkryła dla polskich
i europejskich konsumentów niezaprzeczalną jakość wyznaczającego standardy amerykańskiego
wytwórcy produktów pochodzenia naturalnego, firmy NOW® Foods. Przez te wszystkie lata firma Pro
Natura nieprzerwanie odpowiada za wprowadzanie
na rynek polski oraz dystrybucję produktów NOW®
Foods. Prowadzone działania przyniosły efekt w postaci powszechnej rozpoznawalności wśród klientów charakterystycznej „pomarańczowej etykietki”
zarezerwowanej dla produktów NOW®. Wiele osób
w taki właśnie sposób, pytając o „pomarańczową
etykietkę” poszukuje produktów NOW® Foods.
Wysiłki, prowadzone przez firmę Pro Natura, koncentrują się obecnie na możliwości udostępnienia
polskim klientom produktów z innych segmentów,
o które oferta NOW® Foods została wzbogacona
przez ostatnie lata. Na szczególną uwagę zasługują:
kosmetyki, żywność naturalną, olejki eteryczne, odżywki dla zwierząt. Jak zawsze, również w przypadku
tych produktów, spełnione są najwyższe standardy
jakości, użyteczności oraz sprawiedliwej ceny.
Podobnie, jak to ma miejsce w USA, również wobec
polskich klientów firma Pro Natura realizuje zasadę:
SATYSFAKCJA GWARANTOWANA, LUB ZWROT
PIENIĘDZY. Dzięki takiej polityce osoby kupujące
mają pewność równego traktowania bez względu
na lokalizację, a jednocześnie firma Pro Natura
ma sposobność pielęgnacji swojego wizerunku
UCZCIWEGO DYSTRYBUTORA na jaki pracuje od
wielu lat, jako zaufany partner NOW® Foods w Polsce.
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Jakość
i doświadczenie
Patrząc na historię NOW® Foods należy pamiętać,
że firma założona w roku 1968 kieruje się dwiema
bardzo podstawowymi, lecz wyjątkowo ważnymi
zasadami: jakość i przystępność cenowa. NOW
Foods, od początku swojego istnienia, zapewnia produkty naturalne wysokiej jakości, po przystępnych
cenach. Misja, czyli zapewnienie produktów i usług
wysokiej wartości, dających możliwość zdrowszego
życia, opiera się na tych właśnie zasadach.
Od roku 1968 spółka NOW® Foods rozrosła się z małego sklepiku ze zdrową żywnością, prowadzonego
przez rodzinę, do wiodącego producenta w branży
suplementów dietetycznych. Wraz tym wzrostem
rosło również oddanie zasadzie produkowania
wyrobów najwyższej jakości, po sprawiedliwych,
przystępnych cenach.
Jakość jest kamieniem węgielnym produktów NOW®
Foods, w ciągu ostatnich lat czynione są olbrzymie wysiłki w dziedzinie ciągłej poprawy jakości
produktów.
Wprowadzenie wiodących w branży metod i procedur oraz zatrudnienie wielu czołowych naukowców
z branży to wielkie osiągnięcia, które udało się
przeprowadzić.
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Oczywiście każdy może twierdzić, że jego produkty są najwyższej jakości, ale nie każdy może
przedstawić wymierne dowody na poparcie takiego
stwierdzenia.
Grupa naukowa NOW® Foods opracowała metody
analityczne niezrównane w branży, stanowiące obecnie metody standardowe niezależnych laboratoriów
w całym kraju. Produkty NOW® Foods stosowane
są przez naukowców wiodących uniwersytetów i instytutów w amerykańskich badaniach medycznych
ze względu na ich wyjątkową jakość i przejrzystość
– skład produktów spółki NOW® w pełni odpowiada
ich etykiecie. Zdobywane liczne nagrody za jakość

i urozmaicenie produktów są dowodem jakości.
Ale najbardziej znaczącym miernikiem ich jakości
jest ogromny wzrost, którego firma NOW® doświadcza w ciągu szeregu ostatnich lat. Sklepy detaliczne
na równi z konsumentami obdarzają produkty firmy
NOW® wielkim zaufaniem.
U podstawy leży pasja, z jaką firma NOW® traktuje
zagadnienia jakości produktu. Nadal będziemy dążyć
do tego, by przewyższać ustalone normy jakości
i dostarczać Państwu naprawdę wyjątkowe produkty
naturalne. Każdy bez wahania może polecać produkty firmy NOW wszystkim klientom, poszukującym
bezpiecznych i skutecznych produktów.
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Składamy Ci prostą obietnicę
 szystkie etykiety umieszczone na naszych produktach
W
– na suplementach, na produktach do pielęgnacji oraz na produktach
żywnościowych – są tworzone według jednolitych zasad:
•• zapewniamy Cię, że skład podany na etykiecie dokładnie odpowiada zawartości słoiczka.
Między produktem a informacją na jego etykiecie nie powinno być żadnej różnicy;
•• od roku 2000 mamy certyfikację stowarzyszenia Natural
Products Association na zgodność z GMP;
•• etykiety naszych produktów są zgłaszane do programu Tru-Label,
prowadzonego przez Natural Products Association;
•• nie ma ukrytych składników. Wszelkie nieaktywne składniki są podane;
•• podajemy czy w produkcie są jakieś potencjalne alergeny,
ze względu na zanieczyszczenia krzyżowe;
•• wytwarzamy również linię produktów żywnościowych w 100%
bezglutenowych oraz przyjaznych alergikom – na urządzeniach, które nie
są wykorzystywane do produktów zawierających takie składniki;
•• podajemy w jakiej formie dany składnik występuje w preparacie;
•• gdzie jest to możliwe, składniki są standaryzowane pod względem siły działania;
•• składniki chronione znakami towarowymi są weryfikowane
przez dostawców i oznaczane znakami towarowymi;
•• etykiety naszych produktów są umieszczone w bazie etykiet suplementów
prowadzonej przez National Institute of Health (Narodowy Instytut Zdrowia).
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NOW Foods ZAWSZE z hologramem
Doskonała jakość produktów NOW Foods oraz skuteczne działania prowadzone od 20 lat przez dysspowodowały, iż marka NOW zdotrybutora
była szczególny szacunek i uznanie konsumentów.

W celu zagwarantowania szeroko rozumianej ochrony właśnie konsumentów, koniecznym stało się, aby
produkty marki NOW zaopatrzone były w hologram
gwarancyjny.

Obecność HOLOGRAMU na opakowaniu to pewność, że:
•• nabyty produkt jest objęty gwarancją producenta realizowaną jedynie przez dystrybutora
. Gwarancja ta objawia się w postaci realizacji zasady:
SATYSFAKCJA GWARANTOWANA LUB ZWROT PIENIĘDZY;
•• produkt posiada wymagane dopuszczenia do obrotu, za które odpowiedzialność ponosi
dystrybutor
. Dzięki temu skutki powstałe w wyniku działań wszelkich organów ponosi
Dystrybutor NOW Foods w Polsce
;
mają pełne prawo do zwrotu lub wymiany
•• podmioty współpracujące z Dystrybutorem
zakupionych produktów w przypadku niezadowalającej rotacji lub zbliżającego się terminu
przydatności do spożycia.

JAKOŚĆ I SATYSFAKCJA GWARANTOWANA
TYLKO Z HOLOGRAMEM!

tylko oryginalne produkty
NOW Foods posiadają ten hologram

Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce
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Nasze laboratoria zapewniają to, że dostajesz
czyste, bezpieczne, naturalne i działające
produkty
Aby mieć pewność, że dostaniesz to, czego szukasz
w naturalnym produkcie, wykorzystujemy kompleksowe badania laboratoryjne. W firmie NOW® dokonaliśmy znacznych inwestycji we własne laboratoria,
tak abyśmy mogli testować nasze produkty na różnych etapach procesu produkcji. Jesteśmy jednym
z niewielu producentów, którzy mają możliwość
wykonywania tego rodzaju badań u siebie.
W ciągu zaledwie jednego miesiąca możemy wykonać aż 16 000 pojedynczych testów.

Prowadzimy testy, aby wypełnić wymagania FDA
dotyczące produkcji suplementów diety. Jednakże
robimy więcej niż tylko spełnienie tych wymagań.
•• C
 hcesz dostać naturalne produkty,
które Ci odpowiadają.
•• C
 hcesz wiedzieć, że są wolne
od zanieczyszczeń.
•• I chcesz być pewien, że zawierają te składniki,
których listę widziałeś na etykiecie.

Co testujemy i dlaczego…
Testujemy wszystkie surowce
Dbamy o to, aby surowce które przechodzą przez
bramę naszego zakładu, a także suplementy opracowane i wyprodukowane na zewnątrz, spełniały
standardy GMP.
•• Testujemy aby upewnić się, że nie ma w nich
pleśni, bakterii ani biologicznego skażenia.
•• Testujemy aby sprawdzić, czy surowce są
zgodne z deklaracją dostawcy i czy odpowiadają
składnikom, których używamy w naszych
suplementach.
•• Testujemy aby upewnić się, że nasze surowce
nie zawierają szkodliwych ilości ciężkich metali.
•• Testujemy, aby upewnić się, że nasze surowce
nie zostały zafałszowane.

Testujemy nasze urządzenia
produkcyjne
Aby upewnić się, że produkty, które z ufnością kupujesz od nas są wolne od zanieczyszczeń, sprawdzamy rozmaite obszary w naszym zakładzie produkcyjnym na obecność niepożądanych mikrobów.

Testujemy gotowe produkty
Gdy wszystko jest już wymieszane i zapakowane,
testujemy gotowe produkty zgodnie z wymaganiami
aktualnych dobrych praktyk wytwarzania (cGMPs),
ustalonymi przez FDA. Ta ostatnia faza testowania
zapewnia, że produkt na końcu linii produkcyjnej
jest zgodny z naszymi specyfikacjami i jest wolny
od zanieczyszczeń.

•• I nie poprzestajemy na sprawdzeniu materiałów,
które do nas docierają.

Wyłączny Dystrybutor
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Dokładne testowanie wymaga doskonałego
wyposażenia oraz wykwalifikowanego
personelu
Można testować wszystko. Jednakże jeśli nie przywiązuje się wagi do dwóch czynników, to testowanie
nie na wiele się zda.

Dysponujemy odpowiednią aparaturą
Nasze, niedawno odnowione i rozbudowane laboratoria, są wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę
do testowania. Mamy urządzenia do spektrometrii
mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie
(ICP-MS), wysokosprawne chromatografy cieczowe
(HPLC) oraz nowy spektroskop fourierowski, pracujący w podczerwieni (FTIR) i spektrometr pracujący
w zakresie światła widzialnego oraz w nadfiolecie
(UV/VIS). Podstawowe analizy są również przeprowadzane w naszych laboratoriach, z wykorzystaniem chromatografii gazowej (GC). Ponadto
dodaliśmy supernowoczesne wyposażenie do analizy czasu przelotu w chromatografii cieczowej ze
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spektrometrią masową (TOF-LCMS), które pomoże
nam w testowaniu trudnych do zbadania produktów.

Wyposażenie laboratoriów jest tylko tak
dobre, jak dobrzy są ludzie, którzy się
nim posługują
Chemicy analityczni firmy NOW są powszechnie
uznawani za należących do najlepszych w branży.
Nasz zespół ekspertów – naukowców i techników
o wysokich kwalifikacjach – pracuje nad przygotowaniem nowych, udoskonalonych metod analitycznych, zapewniających największą możliwą do
osiągnięcia dokładność. Możesz mieć pewność, że
produkty firmy NOW należą do najlepszych na rynku
– dzięki wielu testom, które prowadzimy na każdym
etapie powstawania produktu.

Wyłączny Dystrybutor
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Wiodące w branży
standardy
Należy brać pod uwagę nie tylko na
standardy GMP.

TS

NA

P
RAL RODUC
TU

•• NOW® nie zezwala wykorzystywać składników,
które były poddane napromieniowaniu.

GMP
CERTIFIED
AS

S O C I AT I O N

•• N
 OW® przeprowadza niezależne kontrole u wielu
dostawców składników, aby mieć pewność co
do zgodności stosowanych surowców z naszymi
standardami.

©

•• P
 rzodujące laboratoria NOW® opracowały
metody testowania surowców, które zostały
przyjęte jako branżowe standardy.
•• NOW® jest jednym spośród nielicznych
producentów, którzy prowadzą obszerne
testy gotowych produktów. Umożliwia nam to
przeprowadzona inwestycja we własną bazę
laboratoryjną.
•• N
 OW® wykorzystuje aktualne technologie dla
zapewnienia świeżości produktów, na przykład:
Ageless® Oxygen Absorbers, pakowanie
w atmosferze modyfikowanej, desykanty oraz
opakowania dostosowane do konkretnego
produktu, które pomagają chronić przed
światłem i ciepłem.
•• N
 OW® ma pewne instalacje produkcyjne
wyznaczone jako wolne od alergenów, co
pozwala nam w bezpieczny sposób wytwarzać
produkty żywnościowe przyjazne alergikom.
•• N
 OW® oszczędnie wykorzystuje nieaktywne
substancje pomocnicze w swoich produktach,
a ich użycie podlega takim samym standardom
jak użycie składników aktywnych.
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Certyfikacja produktów organicznych oraz
Non-GMO
NOW® korzysta również z dwóch
dodatkowych form certyfikacji dla
przekonania klientów o jakości swoich
produktów.
•• N
 asze produkty i składniki organiczne są
certyfikowane jako organiczne przez Quality
Assurance International (QAI).
QAI to jedna z wiodących amerykańskich
agencji certyfikujących produkty organiczne,
akredytowana przez Departament Rolnictwa
USA. QAI “stawia sobie za cel zapewnienie
rzetelności ekologicznej na każdym etapie
łańcucha produkcji organicznej.” NOW® jest
certyfikowanym przez QAI organicznym
producentem. Co roku przechodzimy audyt
prowadzony przez National Organic
Program (NOP).
•• N
 iektóre produkty NOW® są etykietowane jako
zweryfikowane w ramach projektu Non GMO
(Non-GMO Project Verified). Oznacza to, że
produkty te zawierają składniki, które zostały

zweryfikowane i nie zawierają organizmów
modyfikowanych genetycznie (GMO).
Non-GMO Project to jest organizacja założona
przez detalicznych sprzedawców naturalnych
produktów, która poddaje nasze produkty
non‑GMO rygorystycznemu procesowi
weryfikacji. Nasza baza produkcyjna jest
audytowana przez Non-GMO Project.

NOW wykracza poza obowiązujące
wymagania aby spełnić Twoje
standardy.
CGMPs ustalone przez FDA to zaledwie początek.
Naszą zasadą jest doskonalenie.
Istnieją, oczywiście, inne formy certyfikacji służące
zapewnieniu jakości. Jednakże my zdecydowaliśmy się na przyjęcie najbardziej wszechstronnych
i wymagających programów certyfikujących jakie
istnieją.
Możesz być więc pewny, że dostajesz taką jakość
jakiej poszukujesz.

Wyłączny Dystrybutor
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WAŻNE: informacja o różnicach w dawkowaniu
W związku z licznymi zapytaniami o różnice oraz ich
powody dotyczące dawkowania niektórych produktów
dostępnych na rynku w USA oraz na rynku polskim,
w niniejszym katalogu wskazane zostały 2 sposoby
dawkowania:
• D
 AWKOWANIE, rozumiane jako ilość do spożycia
zgodna z przepisami polskimi lub Unii Europejskiej
• D
 AWKOWANIE WG PRODUCENTA, rozumiane jako
ilość do spożycia zgodna ze wskazaniami wynikającymi z przepisów USA
Należy wyjaśnić iż dawkowanie wskazane przez
producenta na etykietach stosowanych w USA jest
skuteczne i całkowicie bezpieczne oraz zgodnie z normami obowiązującymi w USA. Jednakże oznakowania
produktów wprowadzanych do sprzedaży w obrębie

Znaczenie ikon użytych
na stronach katalogu:

Unii Europejskiej muszą uwzględniać obowiązujące
tutaj przepisy, z których wynika iż w wielu przypadkach
dopuszczalne w USA dawki przynoszą skutek terapeutyczny (leczniczy). Takie dawki nie mogą być stosowane
w suplementach diety na terenie Unii Europejskiej gdyż
oddziaływanie terapeutyczne (lecznicze) nie może
być celem spożywania suplementów diety zgodnie
z wytycznymi Unii Europejskiej. Stąd w wielu przypadkach zalecane w Polsce dawkowanie jest zmniejszone
w stosunku do tego, które przewiduje producent. Należy
wziąć pod uwagę, że ma to wpływ na obniżenie skuteczności działania produktów. W celu rzetelnej informacji
porównawczej oraz uniknięcia nieporozumień w niniejszym katalogu podane jest skuteczne i bezpieczne
dawkowanie zgodne z najlepszą wiedzą producenta
(stosowane na rynek USA) oraz to, które jest dopuszczalne zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.

Certyfikaty produktów:

Oryginalny produkt NOW
nie modyfikowany genetycznie

GMP (Good Manufacturing Practice)
– Dobra Praktyka Produkcyjna
Halal

bez dodatku jaj

Kosher – Triangle-K certification
bez soi

USDA Organic
NON GMO Project VERIFIED

bez glutenu

Friend Of The Sea – Certification of Sustainable
Seafood from Fisheries and Aquaculture
Strain Verified – Weryfikacja genetyczna
szczepów probiotycznych

bez mleka

Genuine Whole Food
bez orzechów

NASC (National Animal Health Council)
Quality Seal
GF – Certified Gluten-Free

wegański/wegetariański
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Suplementy

Aminokwasy
Amino Complete™
120 kapsułek

• Zrównoważona mieszanka białek
i wolnych aminokwasów

SKŁAD: Żelatyna (kapsułka), celuloza, kwas stearynowy (pochodzenia roślinnego),
stearynian magnezu (pochodzenia roślinnego) oraz krzemionka. Zawiera mleko i soję.
Nie zawiera: pszenicy, glutenu, jajek, ryb, skorupiaków ani orzechów drzewnych.
DAWKOWANIE: 4 kapsułki dziennie, najlepiej z sokiem.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 4 kapsułki dziennie, najlepiej z sokiem.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 120 kaps. SKU 0011

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

4 kaps.

% RWS

Kalorie

15

Białko

3g

6

13 mg

765

Witamina B-6
(z chlorowodorku pirydoksyny)
Mieszanka źródeł aminokwasów
połączonych wiązaniem peptydowym
(izolat białka serwatkowego, izolat białka
sojowego, kazeinian sodu, żelatyna)
plus wolne aminokwasy (L-glutamina,
L-arginina, L-ornityna)

3g
(3000 mg)

†

L-treonina

141 mg

L-tryptofan

37 mg

L-walina

141 mg

Aminokwasy endogenne
L-alanina

135 mg

L-arginina

306 mg

Kwas L-asparaginowy

246 mg

L-cysteina

38 mg

Kwas L-glutaminowy

454 mg

TYPOWY PROFIL AMINOKWASÓW (przykładowo) (w porcji)

L-glutamina

200 mg

Aminokwasy egzogenne (niezbędne)

Gliycyna

167 mg
44 mg

L-histydyna

37 mg

L-hydroksyprolina

L-izoleucyna

115 mg

L-ornityna

24 mg

L-lizyna

185 mg

L-prolina

179 mg

L-metionina

35 mg

L-seryna

106 mg

L-fenyloalanina

72 mg

L-tyrozyna

66 mg

L-Arginine 500 mg
100 / 250 kapsułek
L-Arginina to podstawowy aminokwas biorący udział w metabolizmie
i wydalaniu mocznika oraz w syntezie DNA. L-Arginina jest aminokwasem
glikogenicznym, może być przekształcana w D-glukozę i glikogen
w przypadku gdy organizm ich potrzebuje lub też może być katabolizowana
w celu produkowania energii biologicznej. W tym produkcie została użyta
L- Arginina klasy: Jakość Farmaceutyczna.
SKŁAD: L- Arginina, żelatyna (otoczka kapsułki), roślinne sole magnezowe kwasów
tłuszczowych – subst. przeciwzbrylająca, krzemionka – subst.przeciwzbrylająca.
Nie zawiera: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jaj, ryb, skorupiaków oraz orzechów drzew.
DAWKOWANIE: Dorośli: 2 kapsułki 1-2 razy dziennie, pomiędzy posiłkami lub przed snem,
popijając napojem węglowodanowym.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 2 kapsułki 2 razy dziennie.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 kaps. SKU 0030, 250 kaps. SKU 0031

Zawartość składników fizjologicznie
1 kaps.
czynnych w dziennej porcji:
L- Arginina

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce

4 kaps.

500 mg 2000 mg

% RWS
†
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Suplementy Probiotyki / enzymy / trawienie
Acidofilus i Bifidus 8 mld
60 / 120 kapsułek wegetariańskich
Dla zapewnienia bezwzględnej jakości podstawowych składników każdy
z naszych dostawców jest przez nas kontrolowany w nieregularnych
audytach. NOW Foods robi wszystko co możliwe aby najwyższa jakość
produktów mogła być zaoferowana klientom w cenie na którą mogą
sobie pozwolić. Ten produkt ﬁrmy NOW został opracowany w formie
zbilansowanej mieszanki dwóch ważnych szczepów bakterii jelitowych.
Regularne spożywanie pożytecznych probiotyków może pomóc
w utrzymaniu zdrowej ﬂory jelitowej.
SKŁAD: Żywe kultury bakterii, skrobia ziemniaczana, celuloza (kapsułka), celuloza
sproszkowana, krzemionka – subst. przeciwzbrylająca, roślinne sole magnezowe kwasów
tłuszczowych – subst. przeciwzbrylająca. Zawiera pochodne mleka. Nie zawiera: drożdży,
pszenicy, glutenu, soi, jajek, ryb, skorupiaków ani orzechów drzewnych.
Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

1 kaps.

% RWS

0 kcal / 0 kJ

†

4 miliardy

†

Biﬁdobacterium lactis

3,2 miliarda

†

Biﬁdobacterium longum

0,8 miliarda

†

Zawartość minimalna mikroorganizmów

8 miliardów

†

Kalorie
Lactobacillus acidophilus

DAWKOWANIE: Dzieci powyżej 2 lat: 1 kapsułka 1-2 razy dziennie pomiędzy posiłkami
lub na czczo; dzieci poniżej 2 roku życia: po konsultacji z lekarzem.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: Jedna kapsułka 1-2 razy dziennie, pomiędzy
posiłkami lub na czczo.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 60 kaps. SKU 2930, 120 kaps. SKU 2932

Candida Support Plus
90 / 180 kapsułek wegetariańskich

• Wspiera równowagę flory jelitowej

Specjalnie przygotowana formuła przez NOW FOODS na rynek europejski,
dostosowana do przepisów Unii Europejskiej
Utrzymywanie zdrowego przewodu pokarmowego wymaga znacznie
więcej niż tylko dobrej diety. Niezbędna jest obecność pożytecznych
bakterii, ﬂora musi być odpowiednio zrównoważona a system
odpornościowy sprawny. NOW® Candida Support Plus jest unikalną
formułą, starannie zaprojektowaną pod kątem uwolnienia organizmu
od candidia albicans. Nadmierny poziom naturalnie żyjącego w naszym
przewodzie pokarmowym, tego jednokomórkowego grzybka prowadzi do
zakłócenia liczebności pożytecznych bakterii i w konsekwencji do nadmiaru
drożdżaków, zarówno u mężczyzn jak i u kobiet.
SKŁAD: kwas kaprylowy, naowocnia orzecha szarego (Juglans Cinerera Pericarpium)
proszek, kora tabebui (Tabebuia impetiginosa) proszek; olejek z ziela oregano (Origanum
vulgare) forma sproszkowana; sproszkowana cebula czosnku (Allium sativum) proszek;
liść oliwki europejskiej (Olea europea) proszek, łodyga czepoty puszystej (koci pazur)
(Uncaria tomentosa) proszek, ziele bylicy piołun (Artemisia absinthium) proszek, materiał
kapsułki: celuloza; nośnik: krzemionka bezpostaciowa subst. przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kw. tłuszczowych, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna;
D-biotyna. Nie zawiera: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków.
Zawiera orzechy drzew.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 2 kapsułki dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: Dorośli: 2 kapsułki dziennie, najlepiej przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 90 kaps. SKU 1026, 180 kaps. SKU 1024
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Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Kwas kaprylowy

2 kaps.

% RWS

627,8 mg

†

Naowocnia orzecha szarego
(Juglans Cinerera)

300 mg

†

Kora tabebui (Pau D’Arco) (La pacho)
(Tabebuia Impetiginosa)

300 mg

†

Ziele oregano (Origanum vulgare)

200 mg

†

Cebula czosnku (Allium sativum)

10 mg

†

Liść oliwki europejskiej (Olea europea)

10 mg

†

Czepota puszysta (Cat’s claw)
(Uncaria tomentosa)

10 mg

†

Bylica piołun (Artemisia absinthium)
D-Biotyna

10 mg

†

2358 μg

4716

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Suplementy

Probiotyki / enzymy / trawienie
Gr8 Dophilus
60 / 120 kapsułek

• Wspiera florę bakteryjną jelit
• 8 szczepów żywych kultur bakterii

oraz 4 miliardy żywych organizmów

• Zawiera fruktoologosacharydy (FOS) / pokryty powłoką antytrawienną
• Nie wymaga przechowywania w lodówce
• Wspomaga utrzymanie równowagi probiotycznej oraz wspiera
układ immunologiczny

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

1 pastylka

% RWS

Kompozycja 8 szczepów
żywych kultur bakterii

4 miliardy
organizmów

†

Lactobacillus acidophilus

1,2 miliarda

†

Gr8-Dophilus™ Firmy NOW® jest mieszanką 8 różnych szczepów żywych
kultur bakterii, która została opracowana, aby pomagać w utrzymaniu
dobrego stanu układu żołądkowo-jelitowego oraz prawidłowych funkcji układu
immunologicznego. Fruktooligosacharydy (FOS), które również znajdują się
w składzie preparatu wspierają zdrowy rozwój bakterii z grupy acidophilus
oraz biﬁdus. Kapsułki Gr-8 Dophilus™ ﬁrmy NOW, które są pokryte powłoką
antytrawienną, są w stanie dostarczyć mikroﬂorę bakteryjną bezpośrednio
do jelit, przechodząc bez uszczerbku przez trudne środowisko kwasowe
w żołądku, unikając w ten sposób niszczących ją kwasów żołądkowych.

Lactobacillus casei

600 milionów

†

Lactobacillus rhamnosus

600 milionów

†

Lactobacillus salivarius

600 milionów

†

SKŁAD: Bakterie (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus salivarius, Streptococcus thermophilus, Biﬁdobacterium biﬁdum,
Biﬁdobacterium longum, Biﬁdobacterium lactis), celuloza (kapsułka), oligosacharydy
owocowe (FOS), kwas askorbinowy, sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
maltodekstryny, krzem. Zawiera śladowe ilości mleka sojowego i glutenu.

Streptococcus thermophilus

400 milionów

†

Nie zawiera: pszenicy, mleka, jajek, ryb, skorupiaków, orzechów drzewnych.

Biﬁdobacterium biﬁdum

200 milionów

†

DAWKOWANIE: 1 kapsułka 1-3 razy dziennie między posiłkami lub na czczo.

Biﬁdobacterium longum

200 milionów

†

DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka 1-3 razy dziennie.

Biﬁdobacterium lactis

200 milionów

†

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 60 kaps. SKU 2912, 120 kaps. SKU 2910

Plant Enzymes
120 / 240 kapsułek wegetariańskich

• Wspomaga zdrowe trawienie
• Zawiera laktazę, proteazę, papainę
oraz bromelinę

Plant Enzymes marki NOW® to kompleksowa mieszanka enzymów,
wspierająca prawidłowe trawienie, która została specjalnie zaprojektowana
dla diety wegetariańskiej. Połączenie enzymów zawartych w tym produkcie
wspomaga rozłożenie tłuszczów, błonnika, białek oraz węglowodanów,
tym samym optymalizując dostępność składników odżywczych spożywanej
żywności. Plant Enzymes marki NOW® zawiera również laktazę, dla
wsparcia trawienia produktów mlecznych przez osoby wrażliwe na laktozę.
SKŁAD: Maltodekstryna ryżowa, celuloza (kapsułka), stearynian magnezu (pochodzenia
roślinnego), MCT (trójglicerydy średniołańcuchowe) oraz krzemionka. Zawiera siarczyny.
Nie zawiera: pszenicy, soi, mleka, jajek, ryb ani skorupiaków.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 1 kapsułka przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka przy każdym posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 120 kaps. SKU 2966, 240 kaps. SKU 2967

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Mieszanka enzymów:

1 kaps.

% RWS

171 mg

†

12 500 HUT

†

Kwasostabilna proteaza

100 SAPU

†

Amylaza

2500 DU

†

Lipaza

750 FIP

†

Celulaza

500 CU

†

Laktaza

200 ALU

†

Papaina (z papai)

6000 FCC PU

†

Bromelina (z ananasa)

5000 FCC PU

†

Proteaza

Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce
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Suplementy Probiotyki / enzymy / trawienie
Probiotic Defense™
90 kapsułek wegetariańskich

Zawartość składników fizjologicznie czynnych
w dziennej porcji:

% RWS

Mieszanka Probiotic Defense™:
Rośliny otrzymywane w procesie fermentacji: [Jęczmień
pospolity (Hordeum vulgaris), Owies zwyczajny (Avena
sativa), Pszenica zwyczajna (Triticum aestivum),
Lucerna siewna (Medicago sativa)];
Lioﬁlizowane żywe kultury bakteri (1 miliard): [Lactobacillus acidophilus, Biﬁdobacterium lactis, Lactobacillus
brevis, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum,
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus bulgaricus, Biﬁdobacterium biﬁdum, Biﬁdobacterium brevis, Biﬁdobacterium
longum, Saccharomyces boulardil];
Green Foods: Alfalfa (Wyciąg z lucerny), Atlantycki Kelp
(Laminaria digitata)

485 mg

Probiotic Defense™ marki NOW to nowy i innowacyjny suplement
wspomagający przewód pokarmowy, który łączy sfermentowaną zieloną żywność
z najskuteczniejszymi w branży probiotykami wspomagającymi ﬂorę bakteryjną. Aby uczynić tę formułę najlepszą jak to tylko możliwe, Dr Jon Cassista z NOW,
wykształcony w Harwardzie doktor i mikrobiolog osobiście wybrał każdy ze
szczepów bakterii, kierując się przy tym następującymi kryteriami: pożytkiem dla
zdrowia człowieka, zgodnością i stabilnością termiczną, możliwością przeżycia
w kwaśnym środowisku żołądka, brakiem tworzenia przetrwalników oraz faktem
występowania w glebie. Probiotic Defense™ marki NOW dostarcza dużą dawkę
1 miliarda żywych, przyjaznych bakterii – ilość większą niż inne produkty zawierające organizmy pochodzące z gleby. Formuła jest kombinacją „przyjaznych” priobiotycznych bakterii, włącznie z tymi które znajdują się w roślinach. Produkt zawiera 13 dobroczynnych szczepów bakterii wspierających układ pokarmowy i system
immunologiczny. Fruktooligosacharydy (FOS), które również znajdują się w składzie preparatu wspierają zdrowy rozwój bakterii z grupy acidophilus oraz biﬁdus.
SKŁAD: Jęczmień pospolity (Hordeum vulgaris), Owies zwyczajny (Avena sativa),
Pszenica zwyczajna (Triticum aestivum), and Lucerna siewna (Medicago sativa), bakterie
(Lactobacillus acidophilus, Biﬁdobacterium lactis, Lactobacillus brevis, Lactobacillus casei,
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus
paracasei, Lactobacillus bulgaricus, Biﬁdobacterium biﬁdum, Biﬁdobacterium brevis,
Biﬁdobacterium longum, Saccharomyces boulardil), Lucerna, Atlantycki Kelp (Laminaria
Digitala), celuloza (kapsułka), sfermentowane melasy, Kultury priobiotyków, roślinne
sole magnezowe kwasów tłuszczowych – subst. przeciwzbrylająca, korzeń cykorii,
oligosacharydy z owoców krzemionka – subst. przeciwzbrylająca. Zawiera pszenicę,
mleko i soję. Nie zawiera: jajek, ryb, skorupiaków, orzechów drzewnych.
DAWKOWANIE: 1 kapsułka 3 razy dziennie, z wodą, na czczo.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka 1-3 razy dziennie, z wodą, na czczo.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 90 kaps. SKU 2918

Probiotic-10® 25
miliardów jednostek
30 / 50 / 100 kapsułek
wegetariańskich

• 10 szczepów/ 25 mld jednostek bakterii probiotycznych w kapsułce
• Nie zawiera mleka, soi ani glutenu
• Potwierdzone klinicznie szczepy bakterii
Probiotic-10™ marki NOW® zapewnia zrównoważone spektrum organizmów
żywych, probiotycznych szczepów bakterii odpornych na działanie kwasów,
naturalnie zasiedlających przewód pokarmowy człowieka. Probiotyki – aktywne
drobnoustroje, podane w odpowiedniej ilości korzystnie wpływają na zdrowie
człowieka (zgodnie z WHO). Probiotyki wytwarzają m.in. kwas octowy
i mlekowy – związki antagonistyczne w stosunku do jelitowych drobnoustrojów
szkodliwych. Produkt dostarcza 25 miliardów jednostek tworzących kolonię
(CFU), do terminu wskazanego w dacie przydatności do spożycia.
SKŁAD: Drobnoustroje z rodzaju: Lactobacillus: La-14 (2x1011CFU/g); Lp-115
(4x1011CFU/g); Lc-11 (3x1011CFU/g); Lr-32 (2x1011CFU/g); Lpc-37 (4x1011CFU/g);
Ls-33 (3x1011CFU/g); Biﬁdobacterium: Bl-04 (4,5x1011CFU/g); Bb-03 (3x1011CFU/g);
Bl-05 (1x1011CFU/g); Streptococcus: ST-21 (4x1011CFU/g); materiał kapsułki: celuloza;
wypełniacz: celuloza mikrokrystaliczna; przeciwutleniacz: 6-palmitynian L-askorbylu;
fruktooligosacharydy: inulina; przeciwzbrylająca: krzemionka bezpostaciowa. Nie zawiera:
pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków ani orzechów drzewnych.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 1 kapsułka 1-2 razy dziennie pomiędzy posiłkami, lub na czczo.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka 1-2 razy dziennie pomiędzy posiłkami
lub na czczo.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 30 kaps. SKU 2937, 50 kaps. SKU 2926, 100 kaps. SKU 2933
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Zawartość składników fizjologicznie czynnych
w dziennej porcji:

1 kaps. (% RWS)

Drobnoustroje z rodzaju Lactobacillus:
L. acidophilus (La-14)
L. plantarum (Lp-115)
L. casei (Lc-11)
L. rhamnosus (Lr-32)
L. paracasei (Lpc-37)
L. salivarius (Ls-33)

5x109CFU (†)
5x109CFU (†)
5x109CFU (†)
5x109CFU (†)
5x109CFU (†)
5x109CFU (†)

Drobnoustroje z rodzaju Biﬁdobacterium:
B. lactis (Bl-04)
B. breve (Bb-03)
B. longum (Bl-05)

5x109CFU (†)
5x109CFU (†)
5x109CFU (†)

Drobnoustroje z rodzaju Streptococcus:
S. termophilus (St-21)

5x109CFU (†)

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Suplementy

Minerały
Cal-Mag Liquid,
o smaku borówki amerykańskiej
473 ml

• Doskonałe formy cytrynianowe
• Zawiera witaminę D
• Smak borówki amerykańskiej
• Słodzone ksylitolem

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

1 łyżka (15 ml) % RWS

Kalorie

40

Całkowita zawartość węglowodanów

9g

Ksylitol

2g

†

Witamina D (w postaci ergokalcyferolu)

400 j.m.

100

Wapń (z cytrynianu wapnia)

500 mg

50

Magnez (z cytrynianu magnezu)

250 mg

63

3

Wapń jest ważnym składnikiem mineralnym, najlepiej znana jest jego rola
w tworzeniu kości i zębów. Innym składnikiem mineralnym o kluczowym
znaczeniu jest magnez, który wspóuczestniczy w tworzeniu kości.
Preparat dodatkowo wzbogacono witaminą D, ponieważ odgrywa ona
istotną rolę w metabolizmie kostnym. Wapń jest ponadto integralnym
kofaktorem w wielu reakcjach biochemicznych; wiadomo również,
że magnez uczestniczy w ponad 300 reakcjach metabolicznych.
Co więcej, magnez oraz wapń współdziałają w kilku systemach
ﬁzjologicznych, wspierajac podtrzymanie zdrowego funkcjonowania
układu krążenia oraz zdrowego funkcjonowania mięśni.
Uwaga: Preparat ma formę gęstego płynu, ze względu na wysokie stężenie
wapnia oraz magnezu, w doskonałych formach cytrynianów.
SKŁAD: Woda dejonizowana, gliceryna roślinna, kwas jabłkowy, guma ksantanowa,
sorbinian potasu (substancja konserwująca), naturalny dodatek smakowy borówki
amerykańskiej oraz ekstrakt ze skórki winogron. Nie zawiera: soi, pszenicy, glutenu,
mleka, jajek, ryb ani skorupiaków.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 1 łyżka 1-2 razy dziennie. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 łyżka 1-2 razy dziennie, bez rozcieńczania,
lub po zmieszaniu z wodą lub sokiem. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 473 ml SKU 1269

Cal-Mag Stress Formula
100 tabletek
Zrównoważona formuła zalecana osobom żyjącym w dużym napięciu
nerwowym, stresie, pośpiechu. Wapń i magnez to niezbędne składniki
mineralne, które wzajemnie wspomagają swoje przyswajanie.
Wapń przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi, utrzymania
prawidłowego metabolizmu energetycznego, jest potrzebny do utrzymania
zdrowych kości i zdrowych zębów. Magnez przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia, do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego oraz mięsni. Ponadto preparat dostarcza witaminy
z grupy B oraz witaminę C.
SKŁAD: Celuloza, kroskarmeloza sodowa, kwas stearynowy (pochodzenia roślinnego),
stearynian magnezu (pochodzenia roślinnego) oraz powłoka tabletki z surowca
roślinnego. Nie zawiera: cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, glutenu, soi, jaj, mleka,
żadnych konserwantów.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 1 tabletka dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 2 tabletki dziennie, przy posiłku.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Wapń (z węglanu wapnia, cytrynianu
wapnia, askorbinianu wapnia)
Magnez (z tlenku magnezu, cytrynianu
magnezu, askorbinianu magnezu)

2 tabl.

% RWS

1g
(1000 mg)

100

500 mg

125

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 tabl. SKU 1275

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce

C5
17

Suplementy

Minerały

Calcium & Magnesium
– Wapń i Magnez
120 / 240 kapsułek żelowych

• Wzbogacony o witaminę D
• Wzbogacony o cynk

Kapsułki żelowe NOW® Calcium & Magnesium zawierają witaminę D oraz
cynk i oferują doskonale zrównoważony, synergiczny zestaw niezbędnych
składników mineralnych. Ten preparat stworzony po to aby kości i zęby
były mocne, wspomaga również prawidłowe funkcjonowanie enzymów
i zapewnia wsparcie antyoksydacyjne. Forma miękkich kapsułek żelowych
zapewnia lepsze wchłanianie i przyswajanie składników niż gdyby były
podane w postaci zwykłych kapsułek czy tabletek.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Kalorie

1 kaps.

% RWS

0kcal / 0kJ

†

5 μg (200 I.U.)

100

Wapń (z węglanu i cytrynianu wapnia)

333 mg

42

Magnez (z tlenku i cytrynianu magnezu)

167 mg

45

Cynk (z tlenku cynku)

3,3 mg

33

Witamina D3 (w postaci cholekalcyferolu)

SKŁAD: Witamina D3 (w postaci cholekalcyferolu), wapń (z węglanu i cytrynianu wapnia),
Magnez (z tlenku i cytrynianu magnezu), cynk (z tlenku cynku), kapsułka
(żelatyna, gliceryna, węglan wapnia, woda), olej z otrębów ryżowych, żółty wosk pszczeli
oraz lecytyna sojowa. Nie zawiera: cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, glutenu, mleka,
jajek, małży, skorupiaków ani konserwantów.
DAWKOWANIE: 1-2 kapsułki dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 3 kapsułki dziennie, przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 120 kaps. SKU 1251, 240 kaps. SKU 1252

Iron Complex
– Kompleks żelaza
100 tabletek
Żelazo jest bardzo istotnym dla zdrowia człowieka składnikiem
mineralnym. Jest kluczowym składnikiem licznych enzymów, potrzebnym
dla zachowania energii i prawidłowego funkcjonowania systemu
immunologicznego. W preparacie Iron Complex wkorzystano doskonały
chelat aminokwasowy żelaza Ferrochel™ opatentowany przez ﬁrmę Albion
Labs, USA, który – jak pokazują badania – w zalecanych dawkach jest
bardzo dobrze przyswajalny, dobrze tolerowany i nie powoduje zaparć.
Dodatkowo kapsułka została wzbogacona w witaminę C, B12 oraz: korzeń
Dong Quai (Angelica sinensis) oraz liść maliny (Rubus idaeus).
Jedna kapsułka zawiera 27 mg żelaza.
SKŁAD: celuloza, kwas stearynowy (pochodzenia roślinnego), usieciowiona
karboksymetyloceluloza sodowa (Croscarmellos Sodium), krzemionka, sole magnezowe
kwasów tłuszczowych (pochodzenia roślinnego). Nie zawiera: cukru, skrobi, drożdży,
pszenicy, glutenu, kukurydzy, soi, mleka, jajek ani substancji konserwujących.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 1 tabletka dziennie.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: Dorośli: 1 tabletka dziennie, najlepiej przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 tabl. SKU 1440
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Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

1 tabl.

% RWS

Witamina C (jako kwas L-askorbinowy)

50 mg

84

Foliany (kwas pteroilomonoglutaminowy)

200 μg

100

Witamina B-12 (jako cyjanokobalamina)

50 μg

2000

Żelazo (jako diglicynian żelaza)

27 mg

192,9

Dong Quai (Angelica sinensis) (korzeń)

100 mg

†

Malina (Rubus idaeus) (liść)

100 mg

†

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Suplementy

Minerały
Magnesium
+ potas z tauryną
120 kapsułek wegetariańskich
Ta specjalna formuła składa się z kompleksów magnezu i potasu
utworzonych z kwasu L-asparaginowego. Chelaty tych pierwiastków zostały
połączone z tauryną dla wsparcia prawidłowego funkcjonowania serca,
mięśni oraz nerwów. Tauryna jest aminokwasem, który może działać jako
neuroprzekaźnik i neuromodulator. Spełnia rolę składnika o silnym działaniu
synergicznym z tymi istotnymi pierwiastkami.
SKŁAD: celuloza (kapsułka), mąka ryżowa, roślinny kwas stearynowy
– substancja wypełniająca. Nie zawiera: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb,
skorupiaków ani orzechów drzewnych.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 1-2 kapsułki dziennie, przy posiłku lub między posiłkami.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Magnez (z asparaginianu magnezu)

2 kaps.

% RWS

250 mg

Potas (z asparaginianu potasu)

99 mg

Tauryna (w postaci wolnej)

100 mg

DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 2 kapsułki 1-2 razy dziennie.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 120 kaps. SKU 1320

†

Magnesium Malate 1000 mg
– jabłczan magnezu
180 kapsułek
Magnez to składnik mineralny o kluczowym znaczeniu dla produkcji energii
i związanych z tym procesów metabolicznych, dla skurczów mięśni,
przewodzenia impulsów nerwowych oraz mineralizacji kości.
Szacuje się, że jest koniecznym kofaktorem dla około 300 enzymów.
Do reakcji katalizowanych przez te enzymy należą między innymi syntezy
kwasów tłuszczowych i białek oraz metabolizm glukozy. Kwas jabłkowy
stanowi ważny produkt przejściowy cyklu Krebsa, co wskazuje iż jest
istotną cząsteczką w produkcji energii komórkowej z węglowodanów.
SKŁAD: Magnez (z 1000 mg jabłczanu magnezu), Węglan wapnia, celuloza,
kroskarmeloza sodowa, kwas stearynowy (pochodzenia roślinnego), sole magnezowe
kwasów tłuszczowych (pochodzenia roślinnego) i krzemionka. Nie zawiera: pszenicy,
glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków ani orzechów drzewnych.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 1 tabletka 1-2 razy dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 tabletka 3 razy dziennie, przy posiłku.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

1 kaps.

% RWS

Wapń

100 mg

†

Magnez (z 1000 mg jabłczanu magnezu)

150 mg

40

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:180 tabl. SKU 1300

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)
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Suplementy

Minerały

Selen 100 mcg
100 / 250 tabletek

• Nie zawiera drożdży

Selen jest istotnym pierwiastkiem śladowym, naturalnie wystepującym
w orzechach brazylijskich, w podrobach, w owocach morza oraz w kiełkach
pszenicy, który: pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie; pomaga
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego; pomaga
w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy; pomaga w ochronie komórek
przed stresem oksydacyjnym; przyczynia się do prawidłowego przebiegu
spermatogenezy.
SKŁAD: substancja wypełniająca: celuloza; L-selenometionina; nośnik: kwas stearynowy;
subst. wiążąca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych. Nie zawiera: drożdży, pszenicy,
glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków ani orzechów drzew.
DAWKOWANIE: 1 tabletka dziennie, przy posiłku. Popić wodą.
Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Selen (w postaci L-selenometioniny)

DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 tabletka 1-2 razy dziennie, przy posiłku.
1 tabl.

% RWS

100 μg

181

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 tabl. SKU 1480, 250 tabl. SKU 1482

Zinc Glycinate
– Chelat cynku + olej z pestek dyni
120 kapsułek żelowych

• Zawiera 250 mg oleju z pestek dyni
NOW® Zinc Glycinate 30 mg zawiera cynk, który stanowi mineralny
kofaktor w setkach enzymatycznych reakcji związanych z metabolizmem
białek i węglowodanów, syntezie DNA/RNA oraz przekazywaniu sygnałów
pomiędzy komórkami. Dla poprawienia wchłaniania i biodostępności
w preparacie NOW® Zinc Glycinate 30 mg cynk został przygotowany
w postaci chelatu (diglicynian cynku), w unikalnej formie kapsułki softgel
i z dodatkiem oleju z pestek dyni, substancji dającej efekt synergii. Ponadto
cynk: pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej;
pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów; pomaga
w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych;
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu witaminy A;
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, włosów, paznokci, zdrowej skóry;
pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia; pomaga w utrzymaniu
prawidłowego poziomu testosteronu we krwi.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

1 kaps.

% RWS

Cynk (z diglicynianu cynku) (chelat)

30 mg

300

Olej z pestek dyni (tłoczony na zimno)

250 mg

†

SKŁAD: olej z pestek dyni; cynk (diglicyninan cynku); nośniki – lecytyna sojowa, żółty wosk
pszczeli; kapsułka żelowa – żelatyna, glicerol, woda, chleb świętojański.
Nie zawiera: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków.
DAWKOWANIE: 1 tabletka dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 tabletka dziennie, przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 120 kaps. SKU 1554
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† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Suplementy

Zioła / roślinne
Aloe Vera Juice / Gel
0,94 l

• Cudowna roślina stulecia
• W formie soku lub żelu
Specjalnie przygotowana formuła przez NOW FOODS na rynek europejski,
dostosowana do przepisów Unii Europejskiej

Zawartość składników fizjologicznie czynnych w dziennej porcji:

1 porcja (60 ml)

% RWS

Kalorie

15

0

Tłuszcze

0g

0

Tłuszcze nasycone
Cholesterol
Sód

0g

0

0 mg

0,75

18,75 mg

0,25

Węglowodany

1g

0

Błonnik pokarmowy

0g

Cukier

0,75 g

Witamina A

0

Witamina C

25

Wapń

1

Naturalne sok i żel z aloesu, uprawianego na czystych ekologicznie
terenach, zawierają duże ilości śluzów, a wśród nich stymulator biogenny
anolektynę B oraz antrazwiązki, witaminy i sole mineralne zasobne
w cynk, magnez, miedź. Stymulatory biogenne pobudzają mechanizmy
odpornościowe organizmu. Działają także bakteriobójczo, przeciwbólowo
i przeciwzapalnie. Regenerują przy tym skórę i błony śluzowe. Dzięki
zawartości witaminy C działanie antyutleniające i immunostymulujące
zostaje znacząco spotęgowane. Aloes zawarty w tych produktach został
wytworzony bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych, w sposób
całkowicie ekologiczny. Butelki są świeżo napełniane naturalnym sokiem
lub żelem, specjalnie na zamówienie ﬁrmy Pro Natura, co gwarantuje
unikalną na rynku polskim jakość. Te produkty nie są wytwarzany poprzez
zmieszanie półproduktów (np. skoncentrowanego proszku z aloesu).
Produkty maksymalnie skoncentrowane, stężenie soku / żelu wynosi 99,7%.
Zawiera aloinę na optymalnym poziomie. Do produkcji użyto całych liści.
SKŁAD: Sok / żel z Aloe vera 100%, kwas cytrynowy, witamina C (kwas askorbinowy
– regulator kwasowości), sorbinian potasowy (subst. konserwująca).
DAWKOWANIE: 1-3 porcji dziennie (jedna porcja – 60 ml zawiera 59,8 ml soku Aloe vera).
Można mieszać z innym sokiem warzywnym lub owocowym, pić z lodem lub czysty.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1-3 porcji dziennie.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 0,94 l juice; 0,94 l gel

Andrographis Extract 400 mg
90 kapsułek wegetariańskich

• Odporność w okresach zmian pór roku
• Immunomodulator
Andrographis to zioło tradycyjnie stosowane przez zielarzy w Chinach,
Indiach i w Azji Południowo-Wschodniej. Najnowsze badania naukowe
wskazują, że czynne substancje zawarte w andrographis, tak zawane
andrografolidy, mają własności immunomodulacyjne. Badania kliniczne
sugerują, że ekstrakty z Andrographis mogą przyczynić się
do wspomagania prawidłowej reakcji immunologicznej.
SKŁAD: Ekstrakt z Andrographis (Andrographis paniculata), celuloza (kapsułka),
mąka ryżowa, sole magnezowe kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego
(subst. przeciwzbrylająca) oraz krzemionka (subst. przeciwzbrylająca).
Nie zawiera: drożdży, pszenicy, glutenu, soi, mleka, jaj, ryb, skorupiaków
i orzechów drzew.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 1 kapsułka 2-3 razy dziennie.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka 2-3 razy dziennie.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 90 kaps. SKU 4591

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Ekstrakt z Andrographis (Andrographis
paniculata) (części nadziemne)
(min. 10% andrografolidów)

Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce

1 kaps.

% RWS

400 mg

†
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Suplementy

Zioła / roślinne

Ashwagandha 450 mg
– ekstrakt standaryzowany
90 / 180 kapsułek wegetariańskich

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Witania ospała (ekstrakt z korzenia)
(Withania somnifera) Standaryzowany
na min. 2.5% całkowitej zawartości
witanolidów – 11 mg)

1 kaps.

% RWS w 4
kapsułkach

450 mg

†

NOW® Ashwagandha zawiera ekstrakt z korzenia withani ospałej (Withania
somnifera). Withania ospała stosowana jest w tradycyjnej medycynie
wschodniej (Ayurwedzie). Zawiera substancje czynne z grupy trójterpenów,
zwane witanolidami. Withania wykazuje właściwości adaptogenne. Wspiera
odporność organizmu na stres. Pomaga utrzymać stabilność emocjonalną
i ogólne dobre samopoczucie. Wspiera procesy uczenia się i zdolności
pamięciowe. Pomaga utrzymać ﬁzyczną i umysłową wydolność w stanach
zmęczenia, utraty koncentracji, osłabienia, wyczerpania. Wspiera funkcje
psychiczne u osób starszych. Ułatwia zasypianie. Pomaga utrzymać
zdrowie skóry, układu oddechowego. Korzystnie wpływa na serce i układ
sercowo-naczyniowy. Wspiera zdrowie kobiecego układu rozrodczego
i pomaga utrzymać sprawność w ciąży. Wspiera męskie funkcje seksualne;
pomaga utrzymać prawidłową ruchliwość i ilość nasienia.
SKŁAD: witania ospała (Withania somnifera Radix, DER 5,4:1), materiał kapsułki: celuloza;
subst. przeciwzbrylająca: sole magnezowe kw. tłuszczowych. Nie zawiera: drożdży,
pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków i orzechów drzewnych.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 1 kapsułka dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka 2-3 razy dziennie.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 90 kaps. SKU 4603, 180 kaps. SKU 4593

Cascara Sagrada
450 mg
– 100 / 250 kapsułek
Cascara Sagrada jest preparatem naturalnym otrzymywanym z kory
drzewa Rhamnus purshiana. Ma działanie tonizujące na układ pokarmowy.
Jest stymulatorem pracy jelit, pobudza ruchy robaczkowe jelita grubego
oraz czynności wątroby. Jedna kapsułka zawiera 450 mg kory szakłaka
amerykańskiego.
SKŁAD: Kora szakłaka amerykańskiego (Rhamnus purshiana), roślinne sole magnezowe
kwasów tłuszczowych – subst. przeciwzbrylająca, żelatyna (jako składnik otoczki).
Nie zawiera: drożdży, pszenicy, glutenu, soi, kukurydzy, mleka, jajek, ryb, skorupiaków
i orzechów drzewnych.
DAWKOWANIE: 1 kapsułka dziennie, przed snem. Popić pełną szklanką wody.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: Dorośli: 1 kapsułka dziennie, przed snem.
Popić pełną szklanką wody.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 kaps. SKU 4620, 250 kaps. SKU 4623
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† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Suplementy

Zioła / roślinne
Cat’s Claw
– Uncaria Tomentosa
500 mg – 100 / 250 kapsułek
wegetariańskich

• Wsparcie układu immunologicznego
Wyciągi z kociego pazura (Uncaria Tomentosa) wykazują silne działanie
zwiększające ogólną odporność organizmu poprzez pobudzenie procesu
fagocytozy. „Cat’s claw” jest naturalnym wyciągiem z najwyższej jakości
wewnętrznej kory rośliny Uncaria tomentosa – fascynującego odkrycia
w dziedzinie ziół z peruwiańskich lasów tropikalnych.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Cat’Claw (Uncaria Tomentosa),
sproszkowana kora wewnętrzna

SKŁAD: Cat’s claw (Uncaria tomentosa) (Koci pazur) – sproszkowana kora, roślinne sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, żelatyna jako składnik otoczki kapsułki.
Nie zawiera: drożdży, pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków i orzechów
drzewnych.
6 kaps.

% RWS

3000 mg

†

Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 2 kapsułki 2-3 razy dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1-2 kapsułki 2-3 razy dziennie, najlepiej przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 kaps. SKU 4618, 250 kaps. SKU 4621

Cat’s Claw Extract
60 / 120 kapsułek wegetariańskich

• Ekstrakt standaryzowany

Wyciągi z kociego pazura (Uncaria Tomentosa) wykazują działanie
zwiększające ogólną odporność organizmu poprzez pobudzenie procesu
fagocytozy. „Cat’s Claw Extract” jest naturalnym wyciągiem z najwyższej
jakości kory wewnętrznej rośliny Uncaria tomentosa – fascynującego
odkrycia w dziedzinie ziół z peruwiańskich lasów tropikalnych.
SKŁAD: Ekstrakt z czepoty puszystej (koci pazur – Uncaria tomentosa), polisacharydy
roślinne (kapsułka), celuloza (otoczka kapsułki), sole magnezowe kw. tłuszczowych
(pochodzenia roślinnego) – subst. przeciwzbrylająca, kwas stearynowy (pochodzenia
roślinnego) – wypełniacz. Nie zawiera: drożdży, pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb,
skorupiaków oraz orzechów drzew.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 1 kapsułka dziennie, najlepiej przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka 1-2 razy dziennie, przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 60 kaps. SKU 4616, 120 kaps. SKU 4628

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Cat’s claw Extract (koncentrat 10:1),
standaryzowany do minimum 1,5%
całkowitej zawartości alkaloidów
(wyliczonej dla mitraﬁliny).

Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce

1 kaps.

% RWS

334 mg

†
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Suplementy

Zioła / roślinne

Cholesterol Pro™
60 / 120 tabletek

• Zdrowie układu krążenia
• Pomaga w utrzymaniu prawidłowego
poziomu cholesterolu

• Zawiera Bergamonte™
Cholesterol Pro™ stanowi połączenie dwóch unikalnych składników, które
klinicznie wykazały zdolność wspomagania utrzymania prawidłowego
poziomu lipidów w surowicy. Bergamonte™ to standaryzowany ekstrakt
polifenolowy, który może być pomocny w utrzymaniu zdrowia układu
sercowo-naczyniowego oraz prawidłowej regulacji poziomu cukru we
krwi. CardioAid®, stanowiący połączenie steroli roślinnych, również
wykazał działanie w zastosowaniu do utrzymania prawidłowego poziomu
cholesterolu.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

2 tabl.

% RWS

Bergamonte™ polifenolowy ekstrakt
z pomarańczy bergamota (Citrus bergamia
Risso) (owoc) (min. 25% ﬂawanonów)
(Standaryzowany na zawartość melitidine
oraz bruteridine)

500 mg

†

CardioAid® sterole roślinne (zawiera Betasitosterol, kampesterol oraz stigmasterol)

800 mg

SKŁAD: Celuloza, kroskarmeloza sodowa, węglan wapnia, stearynian magnezu
(pochodzenia roślinnego), kwas stearynowy (pochodzenia roślinnego), krzemionka oraz
wegetariańska powłoka tabletki. Zawiera soję. Nie zawiera: drożdży, pszenicy, glutenu,
mleka, jajek, ryb, skorupiaków ani orzechów drzewnych.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 2 tabletki 2 razy dziennie.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 2 tabletki 2 razy dziennie, przy posiłku. Stosować
przez 30 dni. Następnie, jako dawkę podtrzymującą, 2 tabletki dziennie, przy posiłku.

†

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 60 tabl. SKU 3509, 120 tabl. SKU 3510

Devil’s Claw
(Diabelski Pazur)
100 kapsułek żelowych
Korzeń diabelskiego pazura zawiera gorzkie irydoidy, cukry, sterole, kwasy
fenolowe, tłuszcze i woski. Devil’s Claw pochodzi z południowych regionów
Afryki. Jest to tradycyjny środek ludów afrykańskich, stosowany również od
wieków przez Europejczyków w stanach boleści i dolegliwości stawowych.
Jedna kapsułka (596 mg) zawiera 84 mg ekstraktu (6:1) z korzenia
diabelskiego pazura.
SKŁAD: Ekstrakt z korzenia diabelskiego pazura (Radix Harpagophyti), mąka ryżowa,
celuloza (kapsułka). Nie zawiera: drożdży, pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb,
skorupiaków oraz orzechów drzew.
DAWKOWANIE: 2 kapsułki 2-3 razy dziennie.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 2 kapsułki 2-3 razy dziennie.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 kaps. SKU 4650
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Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Suplementy

Zioła / roślinne
Fresh Green Walnut
– Kompleks orzecha
60 ml – płynny wyciąg
Specjalnie przygotowana formuła przez NOW FOODS na rynek europejski,
dostosowana do przepisów Unii Europejskiej

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

45 kropli
% RWS
(3 kroplomierze)

Ekstrakt naowocni orzecha

1,12 g

†

Ekstrakt ziela bylicy

0,83 g

†

Ekstrakt pączków goździkowca

0,83 g

†

Produkt jest otrzymywany z naturalnych składników: zielonych łupin
(naowocni) orzecha, ziela bylicy i pączków goździkowca. Orzech wspiera
prawidłową pracę układu jelitowego. Wspomaga ﬁzjologiczną odporność
organizmu w niesprzyjających warunkach otoczenia. Bylica wspiera
prawidłową pracę układu jelitowego (przyczynia się do przewodzenia
impulsów nerwowych i skurczów mięsni). Pomaga utrzymać ﬁzjologiczne
parametry krwi. Pomaga utrzymać ruchomość i elastyczność stawów.
Wspiera odporność podczas cyklu miesiączkowego i łagodzi objawy
menopauzy. Goździkowiec wspiera komfort trawienia bez poczucia
nadmiernego poziomu kwasu żołądkowego. Wspiera pracę układu sercowonaczyniowego. Pobudza i pomaga utrzymać prawidłowe krążenie krwi.
Pomaga utrzymać zdrowie układu oddechowego – jamy ustnej i gardła.
SKŁAD: woda oczyszczona, ekstrakt naowocni orzecha (Juglans regia DER 1:5),
ekstrakt ziela bylicy (Artemisia dracunculus DER 1:5); ekstrakt pąków goździkowca
(Syzygium aromaticum DER 1:5); alkohol etylowy (zawartość etanolu nie więcej niż 27 mg,
tj. 1,2% masy całkowitej). Nie zawiera: drożdży, pszenicy, glutenu, soi, mleka, jaj, ryb,
skorupiaków. Zawiera orzechy drzew.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: Dorośli: 7-15 kropli 2-3 razy dziennie, z sokiem lub wodą, przed posiłkiem
i/lub przed snem.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: ½-2 kroplomierzy 2 razy dziennie, przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 60 ml SKU 1028

Ginkgo Biloba
(miłorząb)
– Ekstrakt 60 mg
60 / 120 / 240 kapsułek wegetariańskich

• Standaryzowany ekstrakt 24%
• Wsparcie funkcji poznawczych

Ginkgo Biloba marki NOW® pochodzi z upraw najwyższej jakości, jest
ekstrahowany według najwyższych standardów jakości i standaryzowany
na zawartość co najmniej 24% ginkgoﬂawonoglikozydów oraz
min. 6% laktonów terpenowych, w tym ginkgolid B czyli najważniejsza
frakcja a także ginkgolidy A i C. Miłorząb może pomóc utrzymać
prawidłową sprawność mózgu u osób starszych.
SKŁAD: liść miłorzębu japońskiego ekstrakt (DER 50:1, 24% glikozydów ﬂawonowych,
6% laktonów trójterpenowych); materiał kapsułki: celuloza; subst. przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych. Nie zawiera: drożdży, pszenicy, glutenu, soi, mleka,
jajek, ryb, skorupiaków oraz orzechów drzewnych.
Produkt wegetariański/wegański.
Zawartość substancji czynnych w dziennej porcji produktu: glikozydy ﬂawonowe
14,4 mg; laktony trójterpenowe: 3,6 mg.
DAWKOWANIE: 1 kapsułka dziennie, przy posiłku.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

1 kaps.

% RWS

Ekstrakt z Gingko Biloba Extract
(liść) (standaryzowany na min. 24%
ginkgoﬂawonoglikozydów)

60 mg

†

Sproszkowany Ginkgo Biloba (liść)

200 mg

†

DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka 1-2 razy dziennie, przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 60 kaps. SKU 4686, 120 kaps. SKU 4687,
240 kaps. SKU 4684

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce
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Suplementy

Zioła / roślinne

Gotu Kola (wąkrotka azjatycka)
100 kapsułek żelowych
NOW GOTU KOLA zawiera ziele wąkroty azjatyckiej (Gotu kola) (Centella
asiatica Herba). Gotu kola jest stosowana w tradycyjnej medycynie Indii.
Gotu Kola pomaga utrzymać prawidłowe krążenie żylne i korzystnie
wpływa na zmęczone nogi. Pomaga utrzymać dobre zdolności
poznawcze, korzystnie wpływa na zdrowie psychiczne. Pobudza proces
rozwoju komórek skóry. Wspiera utrzymanie prawidłowego stanu błony
śluzowej żołądka. Przyczynia się do prawidłowego przebiegu funkcji
sercowo-naczyniowych

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Gotu Kola (wąkrotka azjatycka)
(Centella asiatica) (część nadziemna)

SKŁAD: sproszkowane ziele wąkrotki azjatyckiej; substancja wypełniająca: celuloza
mikrokrystaliczna; materiał kapsułki: celuloza; substancja przeciwzbrylająca: kwas
stearynowy. Nie zawiera: drożdży, pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków
ani orzechów drzew.
1 kaps.

% RWS

450 mg

†

DAWKOWANIE: 1 kapsułka dziennie, po posiłku. Popić wodą.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 2 kapsułki dziennie.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 kaps. SKU 4700

Graviola 500 mg
100 kapsułek żelowych
Drzewo Graviola czyli ﬂaszowiec miękkociernisty (Annona muricata),
występuje w strefach tropikalnych świata. Stosowanie jego liści przez
tradycyjnych zielarzy ma długą historię.
SKŁAD: sproszkowany liść ﬂaszowca miękkociernistego; materiał kapsułki: celuloza;
substancja przeciwzbrylająca: krzemionka bezpostaciowa, sole magnezowe
kw. tłuszczowych (pochodzenia roślinnego). Nie zawiera: drożdży, pszenicy, glutenu, soi,
kukurydzy, mleka, jajek, ryb, skorupiaków ani orzechów drzew.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 2 kapsułki 2 razy dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 2 kapsułki 3-4 razy dziennie.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 kaps. SKU 4703
Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Flaszowiec miękkociernisty (Graviola)
(Annona muricata) (liść)
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Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce

4 kaps.

% RWS

2000 mg

†

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Suplementy

Zioła / roślinne
Kelp – algi morskie
200 tabletek po 150 mcg

Zawartość składników fizjologicznie
w 100 g
czynnych w dziennej porcji:

1 tabl.

% RWS

Białko

1,30 g

5,22 mg

†

Węglowodany

28,74 g 115,53 mg

Tłuszcz

1,27 g

5,11 mg

†

150 mcg

†

100

Jod

†

Produkt odznaczony złotym medalem za jakość, najlepiej sprzedawany
w USA. Preparat sporządzony z wodorostów morskich (morszczyn
pęcherzykowaty) o wspaniałych właściwościach odżywczych, będący
bogatym źródłem witamin: A1, B1, B3, B5, B9, B12, C i E, biotyny, kwasu
aldinowego, choliny, inozytolu oraz tak niezbędnych i na co dzień
brakujących współczesnym ludziom pierwiastków jak: cynk, selen, miedź,
brom, wapń, jod, potas, magnez i żelazo. Składniki preparatu to algi
(Ascophyllum nodosum i Laminara digitata). Najważniejszą wartością tych
roślin jest duża zawartość łatwo przyswajalnego jodu. Jest on głównym
pierwiastkiem zasilającym tarczycę i dzięki organicznej formie doskonale
się wchłania, a jego nadmiar jest samoczynnie usuwany z organizmu. Twoja
tarczyca jest odpowiedzialna za produkcję hormonów, które wspierają
prawidłowy metabolizm komórkowy, w tym warunkujący otyłość.
SKŁAD: Alga (Ascophyllum nodosum) = 52,5 mg/tabl, alga (Laminara digitata) = 31,5 mg
/tabl, celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy (poch. roślinnego), sole magnezowe
kwasów tłuszczowych (poch. roślinnego). Nie zawiera: cukru, soli,skrobi, drożdży,
pszenicy, kukurydzy, soi, jaj, mleka, skorupiaków ani konserwantów.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 1 tabletka dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: Dorośli: 1 tabletka dziennie.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 200 tabl. SKU 2680

Libido Fem™
60 kapsułek wegetariańskich

• Wsparcie witalności kobiecej
• Zgodny z dietą wegetariańską i wegańską
NOW® Libido Fem zawiera ekstrakt z nasion kozieradki
(Trigonella foenumgraecum) i sproszkowany korzeń peruwiańskiej
maki (Lepidium meyenii). Kozieradka wspiera metabolizm; wzmacnia
ﬁzycznie i psychicznie. Wspiera laktację i rehabilitację w okresie połogu;
pomaga przywrócić regularny cykl miesiączkowy. Pobudza apetyt;
wspiera trawienie. Pomaga utrzymać kontrolę metabolizmu cholesterolu
i trójglicerydów przy stosowaniu zbilansowanej diety. Wspiera i równoważy
metabolizm tłuszczów. Pomaga utrzymać ﬁzjologiczny odczyn soku
żołądkowego. Wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we
krwi; prawidłowy metabolizm glukozy i insuliny. Maka pomaga zachować
naturalną aktywność seksualną i energię. Pobudza libido, wpływa
korzystnie na płodność, wytrzymałość i zdrowie układu kostnego w okresie
menopauzy. Wspiera wydolność ﬁzyczną i umysłową. Pomaga utrzymać
optymalną wytrzymałość, samopoczucie i witalność.
SKŁAD: nasiona kozieradki (wyciąg) (DER 8:1); korzeń maki proszek; materiał kapsułki:
pochodne celulozy; substancja przeciwzbrylająca: kwas stearynowy, krzemionka
bezpostaciowa. Nie zawiera: drożdży, pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb,
skorupiaków ani orzechów drzew.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

2 kaps.

% RWS

Nasiona kozieradki (wyciąg) (Libifem®)
(Trigonella foenum-graecum)

600 mg

†

Maka (Lepidium meyenii) (proszek)

250 mg

†

Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 1 kapsułka 2 razy dziennie, popijać wodą.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka 2 razy dziennie.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 60 kaps. SKU 3374

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce
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Suplementy

Zioła / roślinne

Maca
500 mg – 100 / 250 kapsułek
wegetariańskich

• Wspiera system immunologiczny

Maca jest preparatem naturalnym otrzymywanym z korzeni Lepidium
meyenii. Stosowana głównie z powodu właściwości odżywczych, jest
wspaniałym źródłem aminokwasów egzogennych, węglowodanów z dużą
zawartością błonnika, witamin i składników mineralnych. Jedna kapsułka
(610 mg) zawiera 500 mg Maca.
SKŁAD: sproszkowany korzeń Maca (Lepidium meyenii), celuloza (kapsułka), roślinne sole
magnezowe kwasów tłuszczowych – subst. przeciwzbrylająca. Nie zawiera: pszenicy,
glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków oraz orzechów drzew.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 2 kapsułki dziennie.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 2 kapsułki dziennie.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 kaps. SKU 4721, 250 kaps. SKU 4762

Pau D’Arco (La Pacho)
500 mg – 100 / 250 kapsułek
wegetariańskich

• Odbudowa pożytecznej flory bakteryjnej jelit
• Wsparcie zdrowych komórek
Pau Pau D’Arco znane także pod nazwami La Pacho i Ipe Roxo pozyskiwane
jest z kory drzewa rosnącego w tropikalnych lasach Ameryki Południowej
zwanego Tabeusa albo Tabeuia Ipe. Tam też zastosowanie kory z drzewa
jest największe i najczęstsze, w postaci codziennych napojów, słodzonych
miodem lub podawanych inaczej. Pau D’Arco stosowane wewnętrznie
wspomaga układ odpornościowy organizmu. Stosowanie preparatu
w połączeniu z dietą jarską opartą na żywności naturalnej wspomaga
jego działanie.
SKŁAD: Pau d’Arco sproszkowane, celuloza (kapsułka), roślinny kwas stearynowy
– subst. wypełniającą. Nie zawiera: cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, glutenu,
kukurydzy, soi, mleka, jaj, skorupiaków i konserwantów.
Produkt wegetariański/wegański.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Pau D’Arco (Tabebula impetiginosa)

1 kaps.

% RWS

500 mg

†

DAWKOWANIE: 2 kapsułki 1-2 razy dziennie.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: Dorośli: 2 kapsułki 1-2 razy dziennie.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 kaps. SKU 4725, 250 kaps. SKU 4726
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Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Suplementy

Zioła / roślinne
Pau D’arco Extrakt, Liquid (La Pacho)
60 ml – płynny wyciąg

• Ziołowy suplement diety
• Z beta-karotenem & oraz sproszkowaną marchewką
• 80 mg standaryzowanego ekstraktu
Ekstrakt płynny Pau D’Arco jest preparatem naturalnym, otrzymywanym
z wewnętrznej części kory drzewa Tabebuia Impetiginosa. Pau d’Arco
stosowane wewnętrznie wspomaga układ odpornościowy organizmu,
znacząco wpływa na obniżenie i uregulowanie poziomu cukru we krwi
(poprawia obraz krwi). Stosowanie preparatu w połączeniu z dietą jarską
opartą na żywności naturalnej wspomaga jego działanie. Stosowane
zewnętrznie pielęgnuje skórę skłonną do zmian grzybiczych. Jako tonik
łagodzi podrażnienia, regeneruje i przywraca skórze zdrowy wygląd.
SKŁAD: Wodno-alkoholowy wyciąg Pau D’Arco, alkohol zbożowy, gliceryna roślinna, woda
destylowana. Zawartość kroplomierza o poj. ok. 0,8 ml (ok. 20 kropli): 0,48 ml wyciągu
z Pau d’Arco (o stężeniu 100%).
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: Dorośli: 1-2 kroplomierze 1-2 razy dziennie, z wodą lub herbatą.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1-2 kroplomierze 1-3 razy dziennie,
z wodą lub herbatą.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 60 ml SKU 4910

Pygeum & Saw Palmetto
60 / 120 kapsułek żelowych

• Wsparcie zdrowia mężczyzn
• Wsparcie prawidłowego zdrowia prostaty
NOW® Pygeum & Saw Palmetto zawiera ekstrakt z palmy sabalowej (inaczej
boczni piłkowanej, Serenoa repens), śliwy afrykańskiej (Pygeum africanum)
i olej z pestek dyni (Curcubita Pepo). Palma sabalowa wspiera utrzymanie
prawidłowej mikcji u mężczyzn powyżej 45 roku życia oraz w objawowym
łagodnym rozroście prostaty. Polecana jako źródło kwasów tłuszczowych
dla utrzymania zdolności rozrodczych. Śliwa afrykańska pomaga utrzymać
prawidłową mikcję u mężczyzn. Wspiera prawidłową pracę układu
moczowego.
SKŁAD: olej z pestek dyni (Curcubita pepo Semenis Oleum); ekstrakt owocu palmy
sabalowej (Serenoa repens fructus) (DER 6,3:1); ekstrakt z kory śliwy afrykańskiej
(Pygeum africanum) (DER 260:1); materiał kapsułki: żelatyna wołowa;
subst. rozpuszczająca: gliceryna roślinna, woda; subst. zagęszczająca: nasiona
szarańczynu strąkowego (Ceratonia silica). Nie zawiera: drożdży, pszenicy, glutenu, soi,
mleka, jaj, ryb, skorupiaków.
DAWKOWANIE: 2 kapsułki 2 razy dziennie, przy posiłku, popijać wodą.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 2 kapsułki 2 razy dziennie, przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 60 kaps. SKU 4728, 120 kaps. SKU 4729

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

4 kaps.

% RWS

Pestki dyni (olej)

3000 mg

†

Owoc palmy sabalowej
(ekstrakt) (Serenoa repens)

320 mg

†

Kora śliwy afrykańskiej
(ekstrakt) (Pygeum africanum)

100 mg

†

Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce
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Suplementy

Zioła / roślinne

Saw Palmetto
– Ekstrakt 160 mg
60 / 120 / 240 kapsułek
żelowych
NOW Saw Palmetto jest w pełni naturalnym preparatem zawierającym
ekstrakt z palmy sabalowej (Serenoa repens) oraz ekologiczną oliwę
z oliwek. Palma sabalowa wspiera utrzymanie prawidłowej mikcji
u mężczyzn powyżej 45 roku życia oraz w objawowym łagodnym rozroście
prostaty. Polecana jako źródło kwasów tłuszczowych dla utrzymania
zdolności rozrodczych.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Owoc palmy sabalowej
(ekstrakt) (Serenoa repens)

SKŁAD: ekstrakt owocu palmy sabalowej (Serenoa repens fructus) (DER 6,3:1);
ekologiczna oliwa z oliwek pierwszego tłoczenia; materiał kapsułki: żelatyna; subst.
rozpuszczająca: gliceryna roślinna, woda; barwnik: karmel sproszkowany.
Nie zawiera: drożdży, pszenicy, glutenu, soi, mleka, jaj, ryb, skorupiaków.
2 kaps.

% RWS

320 mg

†

Zawartość substancji czynnych w dziennej porcji produktu: kwasy tłuszczowe owocu
palmy sabalowej 136 mg.
DAWKOWANIE: 1 kapsułka 2 razy dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: Dorośli: 1 kapsułka 2 razy dziennie, przy posiłku.
Popić wodą.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 60 kaps. SKU 4740, 120 kaps. SKU 4742,
240 kaps. SKU 4744

Spirulina 500 mg
100 / 180 / 200
tabletek
Składnik preparatu to niebiesko-zielona alga, która zawiera
wysokowartościowe białka roślinne, kwas gamma-linolowy (GLA), beta
karoten (witamina A), witaminy z grupy B (szczególnie B12), żelazo, chloroﬁl.
Ponadto Spirulina jest naturalnym źródłem pierwiastków śladowych,
aminokwasów oraz enzymów. Regularne stosowanie jest doskonałym
uzupełnieniem diety osób starszych, rekonwalescentów oraz wegetarian.
Porcja dzienna (6 tabletek) zaspokaja w sposób całkowicie naturalny
zapotrzebowanie na: witaminę A (w ok. 140 %), witaminę B12 (w ok. 60%),
żelazo (w ok. 10%).
SKŁAD: Spirulina ekologiczna (bez GMO). W procesie produkcji nie użyto alergenów
i składników: drożdży, pszenicy, glutenu, soi, mleka, jaj, ryb, skorupiaków
oraz orzechów drzew.
Produkt wegetariański/wegański.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

6 tabletek

% RWS

DAWKOWANIE: 6 tabletek dziennie.

Sód

DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 6 tabletek dziennie.

Węglowodany

1g

<1

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 tabl. SKU 2696, 180 tabl. SKU 2704,
200 tabl. SKU 2698

Białko

2g

4

3,000 mg

†
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Spirulina

40 mg

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Suplementy

Ogólnozdrowotne
Caprylic Acid
– kwas kaprylowy 600 mg
100 kapsułek żelowych

• Wsparcie zdrowego środowiska procesów trawienia
Caprylic Acid (kwas kaprylowy) marki NOW® to składnik odżywczy
pochodzenia naturalnego, znany również pod nazwą kwas oktanowy.
Jest to kwas tłuszczowy o średniej długości łańcucha (MCT), naturalnie
występujący w oleju kokosowym i w oleju z ziaren palmowych.
Kwas kaprylowy może sprzyjać utrzymaniu zdrowego środowiska bakterii
układu trawiennego.
SKŁAD: Olej MCT z oleju kokosowego (z ziaren palmowych), kapsułka (żelatyna bydlęca
– jako składnik otoczki, glicerol – nośnik, woda). Nie zawiera: drożdży, pszenicy, glutenu,
soi, kukurydzy, mleka, jajek, ryb ani skorupiaków.
DAWKOWANIE: 1 kapsułka 2 razy dziennie.
Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

2 kaps.

% RWS

Kwas kaprylowy (z 1 g oleju MCT
(trójglicerydy kwasów tłuszczowych
średniołańcuchowych))

1200 mg

†

DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka dwa razy dziennie, przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 kaps. SKU 3347

„Chrząstka Rekina”
750 mg – 100 / 300 kapsułek
NOW Chrząstka Rekina jest doskonałym źródłem wapnia, a także naturalnie
występujących mukopolisacharydów, w tym w szczególności dostępnej
biologicznie postaci siarczanu chondroityny. Badania naukowe wskazują,
że niektóre składniki chrząstki rekina wspierają równowagę systemu
immunologicznego. Ponadto wspomagają zdrowie szkieletu dzięki
dużej zawartości wapnia. NOW Chrząstka Rekina pochodzi z czystego,
lioﬁlizowanego szkieletu rekinów i jest dokładnie przebadana na obecność
najważniejszych składników, charakterystycznych dla rekinów. Nie zawiera
rozpuszczalników, wybielaczy ani żadnych środków chemicznych.
SKŁAD: Sproszkowana chrząstka rekina, celuloza, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych (pochodzenia roślinnego) – substancja przeciwzbrylająca, kwas stearynowy,
krzemionka oraz żelatyna jako składnik otoczki.
DAWKOWANIE: 1-3 kapsułki 1-2 razy dziennie (nie więcej niż 6 kapsułek dziennie),
przy, lub bezpośrednio po posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 6 kapsułek dziennie, w podzielonych dawkach.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 kaps. SKU 3270, 300 kaps. SKU 3272

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Wartość energetyczna

10 kcal
1g

Białko

2g

4

Wapń

1000 mg

77

55 mg

2

4,5 g
(4500 mg)

†

Chrząstka rekina
(z naturalnymi mukopolisacharydami)

RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

% RWS

Węglowodany

Sód

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone

6 kaps.

Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce

<1

D19
31

Suplementy Ogólnozdrowotne
Glucosamine & MSM Vegetarian
120 kapsułek wegetariańskich

• Nowość – zawiera glukozaminę pochodzenia roślinnego
• Wsparcie komfortu i ruchomości stawów

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

3 kaps.

% RWS

Glukozamina HCl (chlorowodorek)
(GreenGrown®)

1500 mg

†

MSM (metylosulfonylometan)

1000 mg

†

Glucosamine & MSM Vegetarian marki NOW® łączy dwa dobrze znane
składniki wspomagające komfort i zdrowie stawów, w przyjaznej dla
wegetarian/wegan formule, nie zawierającej glukozaminy pochodzenia
zwierzęcego. Glukozamina jest podstawowym budulcem dla
glikozoaminoglikanów (GAG) i proteoglikanów, głównych składników
chrząstki. MSM (metylosulfonylometan) to organiczna forma siarki,
minerału niezbędnego, wspierającego budowę połączeń chemicznych
potrzebnych do utworzenia i utrzymania wielu różnych rodzajów tkanek
strukturalnych ciała ludzkiego, w tym chrząstki stawowej i skóry.
Glukozamina stosowana w tym produkcie pochodzi z kukurydzy bez
GMO. Firma NOW Foods opracowała metodę testowania glukozaminy,
która została wybrana przez AOAC International jako oﬁcjalny standard
przemysłowy w USA.
SKŁAD: Chlorowodorek glukozaminy; metylosulfonylometan; materiał kapsułki
– pochodna celulozy; subst. wypełniająca – kwas stearynowy (pochodz. roślinnego);
subst. przeciwzbrylające – sole magnezowe kw. tłuszczowych (pochodz. roślinnego),
krzemionka. Zawiera kukurydzę. Nie zawiera: pszenicy, glutenu, soi, mleka, ryb,
skorupiaków oraz orzechów drzew.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 3 kapsułki dziennie, z posiłkiem.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 3 kapsułki dziennie.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 120 kaps. SKU 3130

Koenzym Q10
100 mg + Głóg
30 / 90 / 180 kapsułek
wegetariańskich

• Zdrowie układu krążenia
• Zawiera 400mg Głogu

NOW® Koenzym Q10 100 mg zawiera dodatkowo owoc głogu
(Crataegus monogyna). Ubichinon (koenzym Q10) to organiczny
związek chemiczny z grupy chinonów. Ubichinon występuje naturalnie
w mitochondriach komórek roślinnych i zwierzęcych. Głóg wspiera
krążenie, odpręża i uspokaja. Produkt Koenzym Q10 marki NOW® jest
preparatem klasy farmaceutycznej. Preparaty NOW CoQ10 zawierają
wyłącznie koenzym Q10 w naturalnej postaci trans, wytworzony
drogą fermentacji.
SKŁAD: owoc głogu (proszek), koenzym Q10; materiał kapsułki: celuloza; subst.
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kw. tłuszczowych. W procesie produkcji nie użyto
alergenów i składników: pszenicy, glutenu, soi, kukurydzy, mleka, jajek, ryb, skorupiaków
ani orzechów drzew.
Produkt wegetariański/wegański.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

1 kaps.

% RWS

Koenzym Q10 (ubichinon)

100 mg

†

Owoc głogu (Crataegus monogyna)

400 mg

†

DAWKOWANIE: 1 kapsułka dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka dziennie, przy posiłku
zawierającym tłuszcz.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 30 kaps. SKU 3210, 90 kaps. SKU 3212,
180 kaps. SKU 3213
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† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Suplementy

Ogólnozdrowotne
Lecytyna
100 / 200 / 400
kapsułek żelowych

• Wsparcie układu nerwowego
• Produkt wolny od składników modyfikowanych
genetycznie (wolne od GMO)

Naturalna lecytyna wspomaga wydolność ﬁzyczną i umysłową organizmu.
Poprawia pamięć i inne funkcje układu nerwowego. Wspomaga obniżając
poziom cholesterolu i wykazuje działanie przeciwmiażdżycowe. Lecytyna
jest zalecana jako uzupełnienie diety w stanach zwiększonego obciążenia
ﬁzycznego i psychicznego u osób z osłabioną koncentracją, a także
zwiększonym napięciom psychicznym oraz u osób w starszym wieku.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

SKŁAD: Lecytyna sojowa oraz jako składnik kapsułki elastycznej: żelatyna, gliceryna,
woda. Nie zawiera: cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, glutenu, kukurydzy, mleka, jaj,
skorupiaków oraz konserwantów.
2 kaps.

% RWS

Fosfatidyl Choliny

360 mg

†

Inne fosfatidyle:
- etanolamina
- inosytol

310 mg
240 mg

†
†

Lecytyna sojowa (wolna od GMO)

2400 mg

†

DAWKOWANIE: 1 kapsułka 1-2 razy dziennie.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 3 kapsułki dziennie.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 kaps. SKU 2210, 200 kaps. SKU 2212,
400 kaps. SKU 2214

UC II® – kolagen typu II
60 / 120 kapsułek wegetriańskich

• Zawiera niezdenaturowany kolagen typu II
• Wsparcie prawidłowego funkcjonowanie
stawów

NOW UC II® zawiera sproszkowaną chrząstkę kurczaka z zawartością
niezdenaturowanego kolagenu typu II oraz wyciąg z plechy skalinka
ostrogowatego – czerwonej algi morskiej. Kolagen stanowi jeden
z najważniejszych biopolimerów naturalnych. Występuje we wszystkich
tkankach łącznych (skóra, ścięgna, chrząstka, kości, błony) i jest głównym
składnikiem substancji pozakomórkowej. Zawartość substancji czynnych
w dziennej porcji produktu: kolagen typu II z chrząstki kurczaka 10 mg.
SKŁAD: ekstrakt (frakcja nieorganiaczna) z czerwonej algi morskiej (DER 1,4:1);
sproszkowana w procesie niskotemperaturowym chrząstka kurczaka; materiał kapsułki:
celuloza; subst. wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; subst. stabilizująca: chlorek
potasu; subst. przeciwzbrylająca: kwas stearynowy, krzemionka bezpostaciowa.
UC-II®- składnik zawierający niezdenaturowany kolagen typu II (Patenty U.S.A.
7,846,487,7,083,820 oraz patent EPO EP1435906B1; kanadyjski patent CA 2459981C;
oraz japoński patent JP 4800574B2). Nie zawiera: drożdży, pszenicy, glutenu, soi, mleka,
jaj, ryb, skorupiaków oraz orzechów drzew.
DAWKOWANIE: 1 kapsułka przed snem, na czczo.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

1 kaps.

% RWS

Wapń (od Aquamin® TG)

80 mg

6

Chrząstka kurczaka (proszek) UC II®

40 mg

†

Skalinek ostrogowaty
(Lithothamnium calcareum) (ekstrakt)

250 mg

†

DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka dziennie przed snem, na czczo.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 60 kaps. SKU 3134, 120 kaps. SKU 3136

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Wyłączny Dystrybutor
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Suplementy

Odżywcze oleje

Borage Oil
– olej z ogórecznika 1000 mg
60 / 120 kapsułek żelowych
Olej z ogórecznika jest bogatym źródłem wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych. Kwasy linolenowy i gamma linolenowy (GLA) są niezbędnymi
nienasyconymi kwasami tłuszczowymi. Olej z ogórecznika posiada
wyższe stężenie kwasu gamma-linolenowy (GLA) niż wyciąg z wiesiołka
dwuletniegi (EPO). Jedna kapsułka oleju z ogórecznika odpowiada
w przybliżeniu 5 kapsułkom EPO pod względem zawartości GLA.
Produkt zawiera olej tłoczony „na zimno”, nie zawiera heksanu.
SKŁAD: Olej z ogórecznika (Borago ofﬁcinalis), kapsułka żelowa (żelatyna, gliceryna,
woda). Zawartość naturalnie występujących kwasów z grupy Omega-6 w jednej kapsułce:
Kwas linolenowy 380 mg. Nie zawiera: cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, glutenu,
kukurydzy, soi, mleka, jaj, skorupiaków ani żadnych środków konserwujących.
Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

1 kaps.

% RWS

10kcal / 42kJ

†

Tłuszcz ogółem

1g

†

Tłuszcze nasycone

0g

†

Tłuszcze transgeniczne

0g

†

Tłuszcze wielonienasycone

500 mg

†

Olej z ogórecznika
(Borago ofﬁcinalis) (nasiona)

1000 mg

†

Kwas gamma-linolenowy (GLA)

240 mg

†

Kalorie

DAWKOWANIE: 1 kapsułka dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka 1-2 razy dziennie, przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 60 kaps. SKU 1720, 120 kaps. SKU 1722

DHA 500 mg
90 / 180 kapsułek żelowych

• Zawiera 500 mg DHA oraz 250 mg EPA
• Bez cholesterolu
• Rozwój mózgu; prawidłowe widzenie i praca serca
• Wolne od skażenia PCB (polichlorowane bifenyle) oraz dioksyn
NOW® DHA 500 zawiera naturalny frakcjonowany tran z tuńczyka, o wysokiej
zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3: DHA oraz EPA.
Cząsteczka DHA (kwas dokozaheksaenowy) jest istotnym składnikiem
budowy tkanek mózgu człowieka, skóry i siatkówki oka. EPA (kwas
eikozapentaenowy) inicjuje proces wytwarzania kwasu dokozaheksaenowego
(DHA) w naturze. Kwas dokozaheksaenowy DHA przyczynia się do
utrzymania prawidłowego rozwoju mózgu i prawidłowego widzenia.
Kwasy EPA i DHA przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca.
Naturalny koncentrat tranu zawarty w tych kapsułkach jest produkowany
w oparciu o ścisłe standardy kontroli jakości. Jest testowany na brak
obecności potencjalnie szkodliwych poziomów zanieczyszczeń
(tj. rtęci, metali ciężkich, PCB-polichlorowanych bifenyli, dioksyn oraz innych
zanieczyszczeń). Zawartość substancji czynnych w dziennej porcji produktu:
kwas DHA: 1000 mg; kwas EPA: 500 mg.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Olej wątłuszowy (tran) z tuńczyka
frakcjonowany na:
- kwas dokozaheksaenowy DHA
- kwas eikozapentaenowy EPA

2 kaps.

% RWS

2000 mg

†

1000 mg
500 mg

†
†

SKŁAD: frakcjonowany olej z wątroby tuńczyka (DHA/EPA 50%/25%%); materiał kapsułki:
żelatyna wołowa; substancja rozpuszczająca: gliceryna roślinna, woda; substancja
powłokotwórcza: celuloza; substancja przeciwutleniająca: ekstrakt z soi z zawartością
d-alfa tokoferolu. Nie zawiera: drożdży, pszenicy, glutenu, mleka, jaj, skorupiaków.
DAWKOWANIE: 1 kapsułka 1-2 razy dziennie.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka 2 razy dziennie, przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 90 kaps. SKU 1612, 180 kaps. SKU 1613
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† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Suplementy

Odżywcze oleje
Olej z wiesiołka 500 mg
100 / 250 kapsułek żelowych
Olej z wiesiołka ﬁrmy NOW® zawiera w swoim składzie naturalnie
występujący kwas gamma-linolenowy (GLA). GLA jest kwasem
tłuszczowym Omega-6 wystęującym w wiesiołku, ogóreczniku oraz
w oleju z pestek z czarnej porzeczki. Chociaż organizm ludzki jest
w stanie wytworzyć kwas gamma-linolenowy (GLA) ze spożywanego
kwasu linolenowego, niemniej jednak może on być bardziej odpowiedni do
wspierania funkcji organizmu, gdy jest bezpośrednio podany do spożycia.
SKŁAD: Olej z wiesiołka, jako składniki kapsułki: żelatyna, glicerol, woda.
Nie zawiera: soli, skrobi, drożdży, pszenicy, glutenu, kukurydzy, soi, mleka, jajek, ryb,
skorupiaków ani konserwantów.
DAWKOWANIE: 2 kapsułki 1-2 razy dziennie, przy posiłku.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Kalorie

4 kaps.

% RWS

20kcal / 84kJ

†

2g

†

Całkowita zawartość tłuszczu
Tłuszcze nienasycone
Tłuszcze wielonienasycone
Tłuszcze jednonienasycone

0g

†

1,33 g

†

<0,5 g

†

Olej z wiesiołka

2000 mg

†

Kwas Gamma Linolenowy (GLA)

180 mg

†

DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 3 kapsułki dziennie, przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 kaps. SKU 1750, 250 kaps. SKU 1752

Omega 3 1000 mg
100 / 200 / 500
kapsułek żelowych

• Wsparcie układu krążenia
• Zawiera EPA (180 mg) oraz DHA (120 mg)
• Bez cholesterolu
• Wolne od skażenia PCB (polichlorowane bifenyle) oraz dioksyn
Kwasy wielonienasycone typu Omega-3 są nie tylko źródłem energii,
ale biorą udział w wielu ważnych procesach ustrojowych. Pomagają
zapobiegać chorobom układu sercowo-naczyniowego, łagodzą stany
zapalne, mogą obniżyć ciśnienie krwi. Są przydatne w proﬁlaktyce choroby
niedokrwiennej serca. Naturalny Koncentrat Oleju Rybiego użyty w tym
produkcie został wytworzony pod restrykcyjną kontrolą jakości.
Testy wykluczyły obecność niebezpiecznych zanieczyszczeń
(tj. miedź, metale ciężkie, polichlorowane bifenyle (PCB – substancja
rakotwórcza), dioksyny, inne zanieczyszczenia).
SKŁAD: żelatyna (składnik kapsułki elastycznej), gliceryna (składnik kapsułki), woda
(składnik kapsułki). Witamina E pozyskana z soi. Olej pozyskany z ryb (sardynki, makrela,
anchovies). Nie zawiera: drożdże, pszenica, glutenu, mleka, jajek, skorupiaków.
DAWKOWANIE: 2 kapsułki 1-3 razy dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 2 kapsułki 2 razy dziennie, przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 kaps. SKU 1650, 200 kaps. SKU 1652,
500 kaps. SKU 1653

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

1 kaps.

% RWS

Witamina E (naturalny D-alfa-tokoferol)

0,67 mg

27

Naturalny koncentrat oleju z ryb

1000 mg

†

Kwasy wielonienasycone OMEGA 3
w tym:
kwasy EPA
kwasy DHA

340 mg

†

180 mg
120 mg

†
†

Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce
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Suplementy

Odżywcze oleje

Omega 3-6-9 1000 mg
100 / 250 kapsułek żelowych

• Niezbędne Kwasy Tłuszczowe
• Wsparcie układu krwionośnego
• Naturalne oleje bez zawartości heksanu
• Pomaga w utrzymaniu prawidłowego
poziomu cholesterolu we krwi

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Całkowita zawartość tłuszczu

1 kaps.

% RWS
w 6 kaps.

1g

9

Tłuszcze nasycone

<0,25 g

6

Tłuszcze wielonienasycone

0,75 g

†

Tłuszcze jednonienasycone

<0,25 g

†

Olej z nasion lnu (tłoczony na zimno,
ekologiczny) (Linum usitatissimum) (nasiona)

700 mg

†

Olej z nasion wiesiołka (tłoczony na zimno)
(Oenothera biennis) (nasiona)

150 mg

†

Olej z canoli (tłoczony na zimno)

130 mg

†

Olej z czarnej porzeczki (Ribes nigrum) (nasiona) 10 mg

†

Olej z nasion dyni (Curcubita pepo) (nasiona)

†

10 mg

Ten produkt NOW dostarcza zrównoważoną mieszankę dwóch niezbędnych
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (oraz ich pochodnych): olej
Omega-3 otrzymywany z nasion lnu i z canoli, oraz olej Omega-6 (GLA),
z wiesiołka i z czarnej porzeczki. Kwas oleinowy, olej Omega-9 z canoli
oraz z nasion lnu to jednonienasycony tłuszcz, który nie jest uznany za
“niezbędny”, jednakże on również pomaga w utrzymaniu prawidłowego
poziomu cholesterolu we krwi. Preparat zawiera nienasycone kwasy
tłuszczowe Omega 3-6-9 w starannie dobranych proporcjach. Jedna
tabletka może również dostarczyć następujące ilości występujących
w naturalny sposób wielonienasyconych i jednonienasyconych tłuszczów:
Oleje Omega-3: kwas alfa linolenowy (ALA) – 450 mg Oleje Omega-6: kwas
linolowy oraz kwas gamma linolenowy (GLA) – 265 mg Oleje Omega-9:
kwas oleinowy – 175 mg Inne oleje: krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe,
tłuszcze nasycone, fosfolipidy, itp. – 110 mg.
SKŁAD: kapsułka: żelatyna(otoczka), glicerol (nośnik), woda, mączka chleba
świętojańskiego – stabilizator. Nie zawiera: cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, glutenu,
kukurydzy, soi, mleka, jajek, skorupiaków ani substancji konserwujących.
W produkcie mogą wystąpić naturalne różnice koloru.
DAWKOWANIE: 2 kapsułki 1-3 razy dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 2 kapsułki dziennie, najlepiej przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 kaps. SKU 1835, 250 kaps. SKU 1837

Tri-3 D Omega
90 kapsułek żelowych

• Trójglicerydowa postać oleju z ryb Omega-3
+ witamina D-3

• Molekularnie destylowany
• Prawidłowa praca serca
• 330 EPA / 220 DHA
• Dodatkowo 1000 j.m. witaminy D-3
Tri-3 D Omega marki NOW® zawiera naturalny koncentrat oleju rybiego
z zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3: DHA, EPA.
Kwasy EPA i DHA przyczyniają się do prawidłowej pracy serca oraz pomagają
w utrzymaniu prawidłowego poziomu trójglicerydów we krwi.
Naturalny koncentrat oleju rybiego stosowany w tym produkcie wytwarzany
jest zgodnie ze ścisłymi normami kontroli jakości. Zostało przetestowane,
aby nie zawierało potencjalnie szkodliwych poziomów zanieczyszczeń
(tj. rtęci, metali ciężkich, PCB, dioksyn i innych zanieczyszczeń).
SKŁAD: naturalny koncentrat oleju z ryb; materiał kapsułki: żelatyna wołowa;
subst. rozpuszczająca: gliceryna roślinna, woda.
Nie zawiera: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jaj, skorupiaków.
DAWKOWANIE: 1 kapsułka 1-2 razy dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka 1-2 razy dziennie, przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 90 kaps. SKU 1686

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Naturalny koncentrat oleju z ryb, w tym:
Kwasy tłuszczowe omega-3:
- kwas dokozaheksaenowy DHA
- kwas eikozapentaenowy EPA
Witamina D3 (jako cholekalcyferol)
(2000 j.m.)
Całkowita zawartość tłuszczu
Cholesterol

F24
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2 kaps.

% RWS

2000 mg

†

660 mg
440 mg

†
†

50 μg

1000

2g

2

0 mg

†

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Suplementy

Witaminy
Acerola – sproszkowany owoc
175 g

• Naturalne źródło witaminy
• Ochrona antyoksydacyjna
• Ekstrakt w postaci proszku, skoncentrowany 4:1
• Naturalne źródło witaminy C
Acerola Powder marki NOW® jest otrzymywany z owoców aceroli, jednego
z najbogatszych w naturze źródeł witaminy C. Zawartość witaminy C
w świeżych owocach może sięgać 4000 mg w 100 gramach, a średnio
wynosi około 1500 mg. Acerola Powder naszej marki to bardzo smaczny
ekstrakt, skoncentrowany w proporcji 4:1 i zawierający 180 mg witaminy
C w jednej łyżeczce do herbaty preparatu! Owoc aceroli jest jednym
z najbogatszych dostępnych, naturalnych źródeł witaminy C.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

1 łyżeczka
% RWS
(3,2 g)

Kalorie

15

Węglowodany

3g

Witamina C (Acerola, kwas askorbinowy)

3,2 g

Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 1 łyżeczka dziennie, wymieszać z sokiem lub wodą.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 łyżeczka dziennie, wymieszać z sokiem lub wodą.

160 mg

Acerola proszek (ekstrakt)

SKŁAD: Sproszkowany owoc Aceroli (Ekstrakt 4:1), Witamina C (w postaci kwasu
askorbinowego), maltodekstryna. Nie zawiera: cukru, soli, pszenicy, glutenu, soi, mleka,
jaj, skorupiaków ani konserwantów.

†

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 175 g SKU 0740

Beta Carotene Natural
90 / 180 kapsułek żelowych

• Istotne substancje odżywcze
• 25.000 jednostek witaminy A w kapsułce
W organizmie przetwarzany na witaminę A Natural Beta-Carotene zawiera
dodatkowe antyoksydacyjne karotenoidy, alfa-karoten, zeaksantynę,
kryptoksantynę oraz luteinę, które w naturalny sposób występują
w morskich algach Dunaliella salina. Naturalna równowaga powiązanych
karotenoidów, sprawia, że ten produkt jest bardziej przyswajalny niż
zwykły, syntetyczny beta-karoten. Natural Beta-Carotene jest żywieniowym
źródłem rozpuszczalnej w tłuszczu prowitaminy A. Witamina A pełni ważne
funkcje: przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza;
pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych; pomaga
zachować zdrową skórę; pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia.
SKŁAD: witamina A jako beta karoten (z D.salina); witamina E jako mieszane tokoferole;
lecytyna sojowa (z oleju sojowego); materiał kapsułki: żelatyna; subst. rozpuszczająca:
gliceryna roślinna, woda; subst. stabilizująca: mączka chleba świętojańskiego (karob).
Nie zawiera: soli, cukru, skrobi, drożdży, pszenicy, glutenu, kukurydzy, mleka, jajek,
skorupiaków i konserwantów, dwutlenku tytanu.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 1 kapsułka dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka dziennie, przy posiłku.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Beta karoten (jako Beta karoten) (25 000IU)
(naturalna mieszanka karotenoidów z D.salina)

1 kapsułka
(% RWS)
3550 μg (440)

Witamina E (z mieszanki tokoferoli)

3,3 mg (27)

Lecytyna sojowa (61% fosfatydów)

10 mg (†)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 90 kaps. SKU 0320, 180 kaps. SKU 0322

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce
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Suplementy

Witaminy

ADAM™ Men’s Multiple Vitamin
60 / 120 tabletek

• Zawiera palmę sabalową (Saw Palmetto),

likopen, kwas alfa liponowy i koenzym Q10

• Plus naturalny trans-resweratrol i ekstrakt z pestek winogron
Wiele multiwitamin dostępnych dziś na rynku zawiera mnóstwo zbędnych
substancji pomocniczych i dodatków. Preparaty ADAM™ zostały
opracowane w taki sposób aby zawierały jak najniższy poziom takich
niepotrzebnych dodatkowych składników, pozostawiając więcej miejsca
dla ważniejszych substancji odżywczych, kórych mężczyźni potrzebują
do utrzymania optymalnego stanu zdrowia.
SKŁAD: Celuloza, kwas stearynowy (pochodzenia roślinnego), kroskarmeloza sodowa,
krzemionka oraz powłoka tabletki z surowca wegetariańskiego. Witamina E z soi
niemodyﬁkowanej genetycznie. Nie zawiera: pszenicy, glutenu, mleka, jajek, ryb,
skorupiaków ani orzechów drzewnych.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

1 tabl.

% RWS

Witamina A (75% w postaci beta-karotenu
i 25% w postaci palmitynianu retinylu)

5000 j.m.

100

Witamina C (z askorbinianu wapnia)

125 mg

208

Witamina D (w postaci ergokalcyferolu)

500 j.m.

125

Witamina E (w postaci bursztynianu
D-alfa tokoferylu)

75 j.m.

250

Witamina K (w postaci menachinonu
K2 i ﬁtonadionu K1)

40 µg

50

Miedź (z diglicynianu miedzi) (TRAACS®)
Mangan (z diglicynianu manganu)
(TRAACS®)

Tiamina (witamina B-1)
(zchlorowodorku tiaminy)

12,5 mg

833

Ryboﬂawina (witamina B-2)

12,5 mg

735

Niacyna (witamina B-3)
(w postaci nikotynamidu
i z heksanikotynianu inozytolu)

17,5 mg

88

Witamina B-6
(z chlorowodorku pirydoksyny i 5-fosforanu
pirydoksalu (P-5-P))

12,5 mg

Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 1 tabletka dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 tabletka dziennie, przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 60 tabl. SKU 3875, 120 tabl. SKU 3876

0,25 mg

13

1 mg

50
83

Chrom (z pikolinianu chromu)

100 µg

Molibden (z molibdenianu (VI) sodu)

37,5 µg

50

Potas (z chlorku potasu)

12,5 mg

<1

80 mg

†

625

Palma sabalowa (jagody)
(Saw Palmetto, Serenoa repens)
Kwas alfa liponowy

25 mg

†

Aloes zwyczajny (Aloe Vera)
(liść, koncentrat 200:1)

25 mg

†

12,5 mg

†

Foliany (w postaci kwasu foliowego)

200 µg

50

Witamina B-12
(w postaci metylokobalaminy)

125 µg

2083

Biotyna

150 µg

50

Cholina (z diwinianu choliny)

12,5 mg

†

Inozytol

12,5 mg

†

CoQ10 (koenzym Q10)

7,5 mg

†

5 mg

†

Kwas pantotenowy (witamina B-5)
(z D-pantotenianu wapnia)

25 mg

250

Wapń (z askorbinianu wapnia
i cytrynianu wapnia)

25 mg

3

Jod (z jodku potasu)

75 µg

50

Magnez (z cytrynianu magnezu)

Ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera)
(standaryzowany na zawartość polifenoli)

Naturalny trans-resweratrol (z ekstraktu
z korzenia rdestu japońskiego
(Polygonum cuspidatum))

12,5 mg

3

Cynk (zdiglicynianu cynku) (TRAACS®)

15 mg

100

Likopen (z naturalnego ekstraktu
z pomidora)

1,5 mg

†

Selen (z L-selenometioniny)

100 µg

143

Luteina (z kwiatów aksamitki wyniosłej)

250 µg

†
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† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Suplementy

Witaminy
ADAM™ Men’s Multiple Vitamin
90 kapsułek wegetariańskich

• Zawiera palmę sabalową (Saw Palmetto), likopen,
kwas alfa liponowy i koenzym Q10

• Plus naturalny trans-resweratrol i ekstrakt z pestek winogron
Wiele multiwitamin dostępnych dziś na rynku zawiera mnóstwo zbędnych
substancji pomocniczych i dodatków. Preparaty ADAM™ zostały
opracowane w taki sposób aby zawierały jak najniższy poziom takich
niepotrzebnych dodatkowych składników, pozostawiając więcej miejsca
dla ważniejszych substancji odżywczych, kórych mężczyźni potrzebują
do utrzymania optymalnego stanu zdrowia.
SKŁAD: Sproszkowana celuloza, celuloza (kapsułka), kwas stearynowy (pochodzenia
roślinnego) oraz krzemionka. Witamina E z soi niemodyﬁkowanej genetycznie.
Nie zawiera: pszenicy, glutenu, mleka, jajek, ryb, skorupiaków ani orzechów drzewnych.
Produkt wegetariański/wegański.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

3 kaps.

% RWS

Witamina A (75% w postaci beta-karotenu
i 25% w postaci palmitynianu retinylu)

10 000
j.m.

200

Witamina C (z askorbinianu wapnia)

250 mg

417

Witamina D (w postaci ergokalcyferolu)

1000 j.m.

250

Witamina E
(w postaci bursztynianu D-alfa tokoferylu)

150 j.m.

500

Miedź (z diglicynianu miedzi) (TRAACS®)
Mangan (z diglicynianu manganu)
(TRAACS®)

DAWKOWANIE: 3 kapsułki dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 3 kapsułki dziennie, przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 90 kaps. SKU 3878

0,5 mg

25

2 mg

100

Chrom (z pikolinianu chromu)

200 µg

167

Molibden (z molibdenianu (VI) sodu)

75 µg

100

Potas (z chlorku potasu)

25 mg

<1

Witamina K (w postaci menachinonu K2
i ﬁtonadionu K1)

80 µg

100

Tiamina (Witamina B-1)
(z chlorowodorku tiaminy)

25 mg

1667

Ryboﬂawina (witamina B-2)

25 mg

1471

Niacyna (Witamina B-3) (w postaci
nikotynamidu i z heksanikotynianu inozytolu)

35 mg

175

160 mg

†

Witamina B-6 (z chlorowodorku pirydoksyny
i 5-fosforanu pirydoksalu (P-5-P))

Palma sabalowa (jagody) (Saw Palmetto,
Serenoa repens)

25 mg

1250

Kwas alfa liponowy

50 mg

†

Foliany (w postaci kwasu foliowego)

400 µg

100

50 mg

†

Witamina B-12
(w postaci metylokobalaminy)

Organiczny aloes zwyczajny (Aloe Vera) (liść,
koncentrat)

250 µg

4167

25 mg

†

Biotyna

300 µg

100

Ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera)
(standaryzowany na zawartość polifenoli)

Kwas pantotenowy (Witamina B-5)
(z D-pantotenianu wapnia)

50 mg

500

Wapń
(z askorbinianu wapnia i cytrynianu wapnia)

50 mg

5

Jod (z jodku potasu)

150 µg

100

Cholina (z diwinianu choliny)

25 mg

†

Inozytol

25 mg

†

CoQ10 (koenzym Q10)

15 mg

†

Naturalny trans-resweratrol
[z ekstraktu z korzenia rdestu japońskiego
(Polygonum cuspidatum)]

10 mg

†

3 mg

†

500 µg

†

Magnez (z cytrynianu magnezu)

25 mg

6

Cynk (z pikolinianu cynku)

15 mg

100

Likopen (z naturalnego ekstraktu
z pomidora)

Selen (z L-selenometioniny)

200 µg

286

Luteina (z kwiatów aksamitki wyniosłej)

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)
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Suplementy

Witaminy

Witamina D3 + K2 – spray liposomalny
59 ml / 79 porcji doustnych w dyspenserze

• Szybkie dostarczenie składników – postać płynna

NOW Witamina D3&K2 Spray zawiera witaminę D oraz K do spożywania
inhalacyjnego. Substancje czynne produktu są absorbowane wstępnie
przez błony śluzowe jamy ustnej, co ułatwia dostęp do krwioobiegu
i pozwala na ich efektywne wykorzystanie.
SKŁAD: witaminy K (menachinon – K2); witamina D (cholekalcyferol – D3); nośnik: woda
oczyszczona (Aqua puriﬁcata); gliceryna (F.P); substancja słodząca: ksylitol; źródło
tłuszczu: kwasy tłuszczowe średniej długości łańcucha z oleju kokosowego; substancja
emulgująca: lecytyna sojowa (fosfatydylocholina); substancja konserwująca: ekstrakt
z rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus ofﬁcinalis), sorbinian potasu, kwas cytrynowy.
Nie zawiera: pszenicy, glutenu, mleka, jajek, ryb ani skorupiaków.

Zawartość składników fizjologicznie 2 porcje wziewne
% RWS
czynnych w dziennej porcji:
/ doustne
Witamina K

100 μg

133,33

Witamina D

50 μg

1000

DAWKOWANIE: 1-2 razy dziennie. Rozpylić pod językiem, utrzymać przez 20 sekund,
następnie połknąć.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: Dorośli: 1-2 razy dziennie, przy posiłku zawierającym
tłuszcz. Rozpylić pod językiem, utrzymać przez 20 sekund, następnie połknąć.
Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 59 ml SKU 0381

Czy suplementy działają?
Naukowe podstawy produktów NOW
Wejdź do dowolnego sklepu z naturalnymi produktami i rozejrzyj
się. Większość suplementów, które widzisz i składników w nich
zawartych, została w pewnym stopniu przestudiowana przez
naukowców i badaczy. Jakość i bezpieczeństwo produktów NOW®
weryﬁkujemy w badaniach i badania stanowią podstawę naszego
procesu rozwoju produktu. Choć z pewnością jest wiele takich
naturalnych składników, które nie zostały dokładnie przestudiowane,
to jest także wiele takich, którym poświęcono liczne, przekonujące
i ogólnie akceptowane prace badawcze.
Na przykład, to właśnie badania pozwoliły sformułować stwierdzenie
dotyczące kwasów tłuszczowych omega-3, które zostało
zatwierdzone przez FDA: „Badania wskazują, choć nie w sposób
rozstrzygający, że spożycie kwasów tłuszczowych omega-3:
EPA i DHA może zmniejszać ryzyko choroby wieńcowej serca.“
Uzyskanie tego wniosku dotyczącego korzystnego wpływu
na zdrowie, który został poparty przez FDA, wymagało dziesięcioleci
studiów, testów oraz badań klinicznych. Umożliwia to nauka,
i nauka wykazuje, że nasze produkty działają.
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Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Suplementy

Witaminy
Liquid Multivitamin & Mineral Mix
473 ml

• Witaminy i minerały pochodzenia naturalnego
w formie płynnej

• Wysoka skuteczność – szybko przyswajane
• Dodane substancje fitoodżywcze
• Stabilizowany białkami ryżu
• Nie zawiera żelaza
• Zawiera ksylitol

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

1 łyżka
(15 ml)

% RWS

Witamina A
(z 60% palmitynianu retynolu oraz 40%
Betakarotenu, jako pro witamina A 1,2 mg)

5000 jm.

100

Witamina C

83,33 mg

139

Witamina D

3,33 μg

67

Witamina E

22 mg

220

Tiamina

3,33 mg

238

Ryboﬂawina

3,33 mg

208

Niacyna

8,33 mg

46

Kwas pantotenowy

8,33 mg

139

Witamina B6

3,33 mg

166

Witamina B12

33,33 μg

3333

Biotyna

33,33 μg

22

Folian (jako kwas foliowy)

133,33 μg

67

Jod (z alg Laminaria digitata)

25 μg

17

Cynk (z chelatu kwasu aminowego)

1 mg

7

Selen
(z Selenopure™, L-selenomentionina)

5 μg

†

Mangan
(jako chelat kwasu aminowego manganu)

0,67 mg

†

Chrom (z Chromium Chelavite® AAC*)

3,33 μg

†

Potas (z chlorydu potasu)

8,33 mg

†

Sok pomarańczowy

33,33 mg

†

Vitaberry – mieszanka owocowa

16,7 mg

†

Sok z aloesu

16,7 mg

†

Minerały koloidalne (kwas fulwonowy)

16,7 mg

†

Sojowy izolat białkowy
(z nie modyﬁkowanego genetycznie ryżu
niełuskanego)

21,7 mg

†

Cholina

8,33 mg

†

Inozytol

8,33 mg

†

5 mg

†

Ekstrakt z pestek winogron
(Vitifera vitis) (90% polifenole)

Algi (Laminaria digitata)

3,33 mg

†

Bioﬂawonoidy cytrusowe

3,33 mg

†

Luteina
(z ekstraktu z nagietka lekarskiego)

33,33 μg

†

Likopen (z ekstraktu z pomidorów)

33,33 μg

†

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Kompleksy multiwitaminowe pozwalają uzupełnić niedobory odżywcze
w naszej codziennej diecie. W czasach obecnych, nasze posiłki składają
się często z przetworzonych pokarmów a tempo życia jest tak szybkie,
że wielu z nas w ciągu dnia nie spożywa rekomendowanych ilości
witamin, minerałów i innych substancji odżywczych. Wówczas to właśnie
kompleksy multiwitaminowe pozwalają nam na uzupełnienie tych braków,
ponieważ są opracowane, aby dostarczyć nam jak najwięcej wartości
odżywczych dla naszego organizmu. Unikalna formuła, którą państwu
przedstawiamy, wzbogacona jest białkiem z ryżu niełuskanego, który
pomaga w maksymalnym przyswajaniu witamin, minerałów i substancji
ﬁtoodżywczych.
SKŁAD: Beta karoten, ergokalcyferol, chlorek potasu, pantotenian wapnia, sojowy izolat
białkowy, sproszkowany sok pomarańczowy, Vitaberry™ HI-ORAC mieszanka owocowa,
sok z aloesu, chrom AAC, biotyna, ryboﬂawina, minerały koloidalne (kwas fulwonowy),
dwuwinian choliny, inozytol, L-selenometionina, algi (Laminaria digitata), octan
D-α-tokoferylu, niacyna, chlorowodorek tiaminy, ekstrakt z pestek winogron (Vitifera vitis),
bioﬂawonoidy cytrusowe, tlenek magnezu, kwas askorbinowy, chlorowodorek pirydoksyny,
ekstrakt z pomidorów, ekstrakt z nagietka lekarskiego (Calendula ofﬁcinalis), mangan
AAC, węglan wapnia, kwas foliowy, cyjanokobalamina, cynk AAC, oraz woda oczyszczona
i gliceryna roślinna – rozpuszczalniki, ksylitol – substancja słodząca, kwas cytrynowy
i kwas jabłkowy – regulatory kwasowości, guma ksantanowa – stabilizator, lecytyna
sojowa – nośnik, sorbinian potasu – konserwant, aromaty naturalne (vanilla, orange
i mango). Zawiera substancję słodzącą.
Nie zawiera: pszenicy, glutenu, mleka, jajek, ryb, skorupiaków. Zawiera soję.
*AAC – chelat aminokwasowy
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: Dorośli: 1 łyżka stołowa (15 ml) dziennie, przy posiłku.
Dzieci powyżej 4 roku życia: 1 łyżeczkę herbacianą (5 ml) dziennie, przy posiłku.
Wstrząsnąć przed użyciem.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: Dorośli: 1 łyżka stołowa (15 ml) dziennie.
Dzieci powyżej 4 roku życia: 1 łyżeczkę herbacianą (5 ml) dziennie.
Wstrząsnąć przed użyciem.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 473 ml SKU 3772

Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce
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Suplementy

Witaminy

Niacyna 250 mg
– Flush-Free (bez zarumienień)
90 kapsułek wegetariańskich

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

2 kapsułki

% RWS

Niacyna (Witamina B-3)
(z 640 mg Heksanikotynianu inozytolu)

500 mg

2780

Inozytol
(z 640 mg Heksanikotynianu inozytolu)

135 mg

†

Niacyna jest witaminą z grupy B o istotnym znaczeniu dla organizmu:
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego;
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego;- pomaga
w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych; pomaga w utrzymaniu
prawidłowego stanu błon śluzowych; przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia Formułę tego suplementu przygotowano specjalnie
tak, aby nie powodował reakcji w postaci zarumienienia, czerwonej wysypki
lub uczucia mrowienia. Heksanikotynian inozytolu jest formą składającą się
z sześciu cząsteczek niacyny powiązaną z jedną cząsteczką inozytolu.
To skutkuje powolnym rozkładaniem w organizmie w celu uzyskania czystej
niacyny i inozytolu. Stopniowe uwalnianie niacyny pozwala na jej prawdziwą
aktywność, bez charakterystycznych niedogodności, których wiele osób
może nie tolerować.
SKŁAD: Heksanikotynian inozytolu, mąka ryżowa, celuloza (kapsułka), celuloza
sproszkowana (wypełniacz), kwas stearynowy pochodzenia roślinnego (stabilizator),
guma guar (stabilizator), krzemionka (subst. przeciwzbrylająca), sole magnezowe
kw. tłuszczowych (pochodzenia roślinnego) (subst. przeciwzbrylająca).
Nie zawiera: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków, orzechów drzewnych.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 2 kapsułki dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 2 kapsułki dziennie, najlepiej przy posiłku,
lub według wskazań lekarza.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 90 kaps. SKU 0483

Niacyna 500 mg (Witamina B3)
100 tabletek wegetariańskich

• Przedłużone uwalnianie

Niacyna jest witaminą z grupy B o istotnym znaczeniu dla organizmu:
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego;
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego; pomaga
w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych; pomaga
w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych; przyczynia się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Suplementowanie niacyny
może niekiedy powodować czasowe zaczerwienienie skóry oraz / lub
swędzenie, jednakże są to tabletki o przedłużonym uwalnianiu i powinny
minimalizować takie objawy. Aby jeszcze bardziej ograniczyć tego rodzaju
objawy które są nieprzyjemne, ale nie niebezpieczne, należy przyjmować
suplement codziennie, nie pomijając dawek.
SKŁAD: niacyna (kwas nikotynowy), celuloza (wypełniacz), kwas stearynowy pochodzenia
roślinnego (stabilizator), krzemionka (subst. przeciwzbrylająca), oraz wegetariańskie
pokrycie tabletki (celuloza). Nie zawiera: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb,
skorupiaków ani orzechów drzewnych.
Produkt wegetariański/wegański.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Niacyna (Witamina B-3)
(jako kwas nikotynowy)

1 tabl.

% RWS

500 mg

2780

DAWKOWANIE: 1 tabletka dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 tabletka dziennie, przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 tabl. SKU 0480
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Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Suplementy

Witaminy
Special Two
– zestaw witamin i minerałów
90 / 180 tabletek
Preparaty multiwitaminowe pozwalają uzupełnić braki substancji
odżywczych w naszej codziennej diecie. W dzisiejszym świecie
przetworzonej żywności i szybkiego tempa życia wielu z nas nie otrzymuje
zalecanej dziennej dawki witamin, składników mineralnych oraz innych
substancji odżywczych. Multiwitaminy mogą pomóc wypełnić obszary,
których nie pokrywa codzienna dieta; ich skład dobrano pod kątem
dostarczenia szerokiego wachlarza składników odżywczych w sposób
zapewniający synergię działania.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

1 tabletka

% RWS

1500 µg
(5000 IU)

187

Witamina C (z askorbinianu wapnia
i w postaci kwasu L-askorbinowego)

250 mg

416

Witamina D
(w postaci ergokalcyferolu)

5 µg
(200IU)

100

Witamina E
(w postaci bursztynianu D-alfa tokoferylu)

33 mg

330

Witamina A
(100% w postaci beta-karotenu)

SKŁAD: celuloza (subst. wypełniająca), kroskarmeloza sodowa (subst. wypełniająca),
roślinny kwas stearynowy – subst. wypełniająca, roślinne sole magnezowe kwasów
tłuszczowych – subst. przeciwzbrylająca, krzemionka – subst. przeciwzbrylająca.
Nie zawiera: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków ani orzechów
drzewnych.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 2 tabletki dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 tabletka dziennie, przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 90 tabl. SKU 3862, 180 tabl. SKU 3864

Potas (z chlorku potasu)

25 mg

Cholina (z diwinianu choliny)

25 mg

<1
†

Inozytol

25 mg

†

Tiamina (Witamina B-1)
(z chlorowodorku tiaminy)

25 mg

1785

Ryboﬂawina (Witamina B-2)

25 mg

1560

Niacyna (Witamina B-3) (w postaci amidu
kwasu nikotynowego)

PABA (kwas p-aminobenzoesowy)

15 mg

†

25 mg

138

Ekologiczna spirulina

200 mg

†

Witamina B-6 (z chlorowodorku
pirodoksyny)

25 mg

1250

Ekologiczna chlorella
(z przerwaną błoną komórkową)

25 mg

†

Foliany (w postaci kwasu foliowego)

200 µg

100

Witamina B-12
(w postaci cyjanokobalaminy)

50 µg

5000

Biotyna

50 µg

33

Kwas pantotenowy
(z D-pantotenianu wapnia)

25 mg

410

Wapń (z węglanu wapnia oraz
z L-askorbinianu wapnia)

50 mg

6

Żelazo (z Ferrochel® diglicynianu żelaza)

5 mg

36

Koncentrat soku z lucerny (alfalfa)

25 mg

†

Kwas alfa liponowy

25 mg

†

Ekstrakt z zielonej herbaty (z liści)

25 mg

†

Ekstrakt z ostropestu plamistego
(z ziaren) (min. 80% sylimariny)

25 mg

†

Rutyna w proszku

12,5 mg

†

Chloroﬁl

4,5 mg

†

Lucerna (alfalfa; liście)

2 mg

†

Sproszkowany owoc dzikiej róży (owoc)

2 mg

†

Luteina (z ekstraktu z nagietka
lekarskiego) (FloraGLO®)

125 µg

†

Likopen (z naturalnego ekstraktu
z pomidora)

125 µg

†

Oktakosanol (nie z pszenicy)

50 µg

†

Amylaza (25 SKB)

5 mg

†
†

Jod (z jodku potasu)

75 µg

50

Magnez (z tlenku magnezu)

25 mg

8

Cynk (z pikolinianu cynku)

7,5 mg

50

Selen (z L-selenometioniny)

25 µg

45

Miedź (z diglicynian miedzi) (TRAACS®)

0,5 mg

50

Mangan (z diglicynianu manganu)
(TRAACS®)

2,5 mg

125

Lipaza (400 LU)

5 mg

Chrom (z pikolinianu chromu)

50 µg

125

Bromelina (z ananasa) (24 GDU)

10 mg

†

Molibden (z molibdenianu (VI) sodu)

25 µg

50

Papaina (z papai) (25 000 USP)

12,5 mg

†

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce
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Suplementy

Witaminy

Witamina B-100 – Kompleks
100 / 250 kapsułek wegetariańskich

• Kompleks witamin z grupy B dla
maksymalnej skuteczności

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

1 kaps.

%
RWS

Tiamina (z chlorowodorku tiaminy) (witamina B-1) 100 mg

9090

Ryboﬂawina (witamina B-2)

100 mg

7140

Niacyna (w postaci nikotynamidu) (witamina B-3)

100 mg

625

Witamina B-6 (z chlorowodorku pirydoksyny)

100 mg

7140

Foliany (kwas foliowy)

400 μg

200

Witamina B-12 (w postaci cyjanokobalaminy)

100 μg

4000

Biotyna

100 μg

200

Kwas pantotenowy (witamina B-5)

100 mg

1660

Cholina (z diwinianu choliny)

10 mg

†

Inozytol

10 mg

†

PABA

10 mg

†

Witaminy z grupy B przyczyniają się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego, pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego, pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu
homocysteiny, pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
pomagają w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, przyczyniają się
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Kapsułki B-100 dostarczają
kompletny zestaw witamin grupy B oraz cholinę i inozytol. Witaminy z grupy
B są rozpuszczalne w wodzie i z wyjątkiem witaminy B12 w ograniczonym
stopniu są magazynowane w organizmie, a zatem wymagają codziennego
uzupełniania. Witamina B-12 jest magazynowana w wątrobie i wszystkie jej
źródła w diecie są pochodzenia zwierzęcego (mięso i produkty mleczne),
więc jej suplementacja może być szczególne istotna dla wegetarian.
SKŁAD: chlorowodorek tiaminy, ryboﬂawina, amid kwasu nikotynowego, chlorowodorek
pirydoksyny, kwas pteroilomonoglutaminowy, cyjanokobalamina, D-biotyna, D- pantotenian
wapnia, kwas para-aminobenzoesowy, diwinian choliny, inozytol, celuloza (kapsułka),
celuloza sproszkowana (wypełniacz), sole magnezowe kw. tłuszczowych (pochodzenia
roślinnego) (subst. przeciwzbrylająca), krzemionka (subst. przeciwzbrylająca).
Nie zawiera: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jaj, ryb, skorupiaków oraz orzechów drzew.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 1 kapsułka dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka dziennie, przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 kaps. SKU 0436, 250 kaps. SKU 0438

Witamina B-12 Ultra – Liquid
118 ml

• Kompletny płynny kompleks witamin B
• Zgodny z dietą wegetariańską i wegańską
• 2.500 mcg wit B-12 na pół łyżeczki
• B-12 w 3 formach dla maksymalizacji skuteczności
• Wysoka zawartość kwasu foliowego
• Przyjemny smak
B-12 Ultra Liquid marki NOW® zawiera kompletny zestaw witamin z grupy
B. Witamina B-12 jest magazynowana w wątrobie i wszystkie jej źródła
w diecie są pochodzenia zwierzęcego (mięso i produkty mleczne), więc
jej suplementacja może być szczególne istotna dla wegetarian. Witamina
B-12 przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego
i odpornościowego, utrzymania prawidłowego metabolizmu homocysteiny,
utrzymania prawidłowych funkcji psychologicznych, prawidłowej produkcji
czerwonych krwinek, zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
SKŁAD: D-pantotenian wapnia; amid kwasu nikotynowego; chlorowodorek pirydoksyny;
witamina B12 (cyjanokobalamina, metylokobalamina, 5’-deoksyadenozylokobalamina);
ryboﬂawina; chlorowodorek tiaminy; kwas pteroilomonoglutaminowy; D-biotyna; subst.
utrzymujące wilgoćwoda dejonizowana, gliceryna roślinna, ksylitol; subst. słodzące
– glikozydy stewiolowe z ekstraktu z liści Stevia Reb., syrop z brązowego ryżu; subst.
konserwująca – kwas jabłkowy, sorbinian potasu; naturalne aromaty; diwinian choliny;
inozytol; subst. zagęszczająca – błonnik grejpfruta; nośnik – olej z kory cynamonu
(Cinnamomum zeylanicum). Nie zawiera: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jaj, ryb, skorupiaków.
DAWKOWANIE: Rano, przy posiłku, ½ łyżeczki herbacianej (ok. 2,5 ml), trzymać w ustach
przez 30 sekund, a następnie przełknąć. Przed użyciem wstrząsnąć.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: Rano, przy posiłku, 1 łyżeczka herbaciana (ok. 5 ml),
trzymać w ustach przez 30 sekund, a następnie przełknąć. Przed użyciem wstrząsnąć.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

1 łyżeczka
(2,5 ml)

% RWS

Kwas pantotenowy (witamina B-5)

25 mg

416

Niacyna (witamina B-3)

25 mg

156

Witamina B-6

5 mg

357

Witamina B-12

2500 μg
(2,5 mg)

100 000

Ryboﬂawina (witamina B-2)

1,7 mg

121

Tiamina (witamina B-1)

1,5 mg

136

Foliany (kwas foliowy)

400 μg

200

Biotyna

150 μg

300

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 118 ml SKU 0452
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Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Suplementy

Witaminy
Witamina B-50 – Kompleks
100 / 250 tabletek

• Kompleks witamin z grupy B dla
maksymalnej skuteczności

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

1 tabl. % RWS

Tiamina (z chlorowodorku tiaminy) (witamina B-1)

50 mg

4540

Ryboﬂawina (witamina B-2)

50 mg

3570

Niacyna (w postaci nikotynamidu) (witamina B-3)

50 mg

270

Witamina B-6 (z chlorowodorku pirydoksyny)

50 mg

3570

Foliany (kwas foliowy)

400 μg

200

Witamina B-12 (w postaci cyjanokobalaminy)

50 μg

2000

Biotyna

50 μg

100

Kwas pantotenowy (witamina B-5)

50 mg

830

PABA

50 mg

†

Cholina (z diwinianu choliny)

50 mg

†

Inozytol

50 mg

†

Witaminy z grupy B: przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego; pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego; pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny;
pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych; pomagają
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego; pomagają w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek; przyczyniają się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia. Kapsułki B-50 dostarczają kompletny zestaw witamin
grupy B oraz cholinę i inozytol. Witaminy z grupy B są rozpuszczalne w wodzie
i z wyjątkiem witaminy B12 w ograniczonym stopniu są magazynowane
w organizmie, a zatem wymagają codziennego uzupełniania. Witamina B-12
jest magazynowana w wątrobie i wszystkie jej źródła w diecie są pochodzenia
zwierzęcego (mięso i produkty mleczne), więc jej suplementacja może być
szczególne istotna dla wegetarian.
SKŁAD: chlorowodorek tiaminy, ryboﬂawina, amid kwasu nikotynowego, chlorowodorek
pirydoksyny, kwas pteroilomonoglutaminowy, cyjanokobalamina, D-biotyna, D-pantotenian
wapnia, kwas para-aminobenzoesowy, diwinian choliny, inozytol, celuloza (wypełniacz),
kwas stearynowy pochodzenia roślinnego (subst. wypełniająca), kroskarmeloza
sodowa (nośnik), sole magnezowe kw. tłuszczowych (pochodzenia roślinnego) (subst.
przeciwzbrylająca), krzemionka (subst. przeciwzbrylająca).
Nie zawiera: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jaj, ryb, skorupiaków oraz orzechów drzew.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 1 tabletka dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 tabletka dziennie, przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 tabl. SKU 0426, 250 tabl. SKU 0428

Witamina C-1000
– Przedłużone uwalnianie
100 / 250 tabletek

• Przedłużone uwalnianie – po 2 godzinach
• Zawiera 25 mg dzikiej róży
Preparat C-1000 dostarcza potężną dawkę tej witaminy o kluczowym
znaczeniu, w połączeniu z owocem dzikiej róży, stanowiącym naturalne
źródło witaminy C i wykazującym synergiczne działanie. Miliony ludzi
na całym świecie przyjmują witaminę C ze względu na jej właściwości:
pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, chrząstki,
dziąseł, skóry, zębów; pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego; pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych;
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego; pomaga
w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym; pomaga w regeneracji
zredukowanej formy witaminy E; zwiększa przyswajanie żelaza.
SKŁAD: Witamina C (kwas L-askorbinowy), sproszkowany owoc dzikiej róży
(Rosa canina L.), celuloza – wypełniacz; sole magnezowe kwasów tłuszczowych
(pochodzenia roślinnego) – nośnik; celuloza – powłoka tabletki.
Nie zawiera: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jaj, ryb, skorupiaków ani orzechów drzew.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Witamina C (kwas L-askorbinowy)
Sproszkowany owoc dzikiej róży
(Rosa canina L.)

1 tabletka

% RWS

1000 mg

1250

25 mg

†

Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 1 kapsułka dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka dziennie, przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 tabl. SKU 0680, 250 tabl. SKU 0682

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce
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Suplementy

Witaminy

Witamina C-1000
– z bioflawonoidami
100 / 250 kapsułek wegetariańskich

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

1 tabletka

% RWS

1,0 g
(1000 mg)

1670

Kompleks bioﬂawonoidów cytrusowych

100 mg

†

Rutyna w proszku

25 mg

†

Witamina C (kwas L-askorbinowy)

Witamina C to substancja odżywcza rozpuszczalna w wodzie, znana z istotnej
roli jaką spełnia w układzie odpornościowym. Witamina C jest również
niezbędna w produkcji kolagenu (białka strukturalnego tkanki łącznej), jest
zatem ważna dla zdrowia skóry, kości oraz stawów. Witamina C jest niezbędna
dla metabolizmu aminokwasów, syntezy hormonów oraz przyswajania wielu
składników odżywczych, na przykład kwasu foliowego i żelaza. Stanowi
także bardzo skuteczny antyoksydant, mogący chronić komórki i cząsteczki
w organizmie przed uszkodzeniami wywołanymi działaniem wolnych rodników
oraz reaktywnych form tlenu, powstających w trakcie normalnych procesów
metabolicznych oraz wynikających z narażenia na działanie środowiskowych
czynników stresogennych. Produkt zawiera bioﬂawonoidy, które wykazują
synergię wspomagając wykorzystanie witaminy C.
SKŁAD: Witamina C (kwas L-askorbinowy), bioﬂawonoidy cytrusowe, rutyna w proszku,
celuloza (kapsułka), kwas stearynowy – subst. wypełniająca, roślinne sole magnezowe
kwasów tłuszczowych – subst. przeciwzbrylająca, krzemionka – subst. przeciwzbrylająca.
Nie zawiera: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków ani składników
pochodzących z orzechów drzewnych.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 1 kapsułka dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka dziennie, przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 kaps. SKU 0690, 250 kaps. SKU 0692

Witamina C-1000 Buforowana
90 / 180 tabletek

• Buforowana witamina C
• Przedłużone uwalnianie – po 2 godzinach
• Zawiera 250 mg bioflawonoidów
Witamina C to substancja odżywcza rozpuszczalna w wodzie a jej rola jest
istotna: pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, chrząstki,
dziąseł, skóry, zębów; przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego; pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego; pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych;
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego; pomaga
w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym; pomaga w regeneracji
zredukowanej formy witaminy E; większa przyswajanie żelaza. Ten produkt
zawiera askorbinian wapnia, który nie ma kwaśnego odczynu i nie przyczynia się do podwyższenia kwasowości ani podrażnienia żołądka u osób
wykazujących wrażliwość. Askorbinian wapnia powstaje na drodze syntezy
z kwasu L-askorbinowego i węglanu wapnia. Produkt dostarcza Askorbinian
wapnia o przedłużonym uwalnianiu (powyżej 2 godzin), będący buforowaną
formą witaminy C, o wysokiej biodostępności. Jest on również wzbogacony
o bioﬂawonoidy, które działają synergistycznie z witaminą C.
SKŁAD: L-askorbinianu wapnia, bioﬂawonoidy cytrusów, acerola (owoc), rutyna (kwiat-pączek),
celuloza (subst. wypełniająca), kwas stearynowy (pochodzenia roślinnego – wypełniacz),
sole magnezowe kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego (subst. przeciwzbrylająca),
krzemionka (subst. przeciwzbrylająca), celuloza (jako powłoka tabletki z surowca roślinnego).
Nie zawiera: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jaj, ryb, skorupiaków ani orzechów drzew.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

1 tabletka

% RWS

Witamina C (z L-askorbinianu wapnia)

1000 mg

1250

Wapń (z L-askorbinianu wapnia)

100 mg

12,5

Bioﬂawonoidy cytrusów
(37% całkowitej zawartości
bioﬂawonoidów w postaci hesperydyny

250 mg

†

Acerola (Malpighia punicifolia – owoc)

50 mg

†

Rutyna
(Sophora japonica – kwiat-pączek)

50 mg

†

Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 1 kapsułka dziennie.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka dziennie.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 90 tabl. SKU 0700, 180 tabl. SKU 0702
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Wyłączny Dystrybutor
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† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Suplementy

Witaminy
Witamina C-500
100 pastylek do ssania / 500 mg

• Ochrona antyoksydacyjna
• Wsparcie odporności
• Zawiera owoc aceroli
• Słodzone naturalnie
• Naturalny smak pomarańczy

Witamina C jest prawdopodobnie najpopularniejszą z witamin, ze względu
na jej antyoksydacyjne właściwości przyjmowaną w formie suplementu
przez miliony ludzi na całym świecie. C-500 dostarcza dużą dawkę tej
ważnej witaminy w połączeniu z acerolą, naturalnym źródłem witaminy C.
Dla uzyskania efektu synergii do preparatu dodaliśmy również bioﬂawonoidy
cytrusów. Idealny smak pastylek osiągnięto dzięki naturalnym substancjom
słodzącym oraz naturalnym aromatom.
Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Energia (kalorie)
Całk. zawartość węglowodanów, w tym:
Cukry
Cukry alkoholowe (sorbitol i ksylitol)

1 pastylka

% RWS

5
1g
1g
<1 g

<1
†
†

Sód

40 mg

2

Witamina C (w postaci askorbinianu sodu
oraz kwasu askorbinowego)

500 mg

625

Acerola

5 mg

†

Bioﬂawonoidy cytrusów (kompleks)

5 mg

†

Sproszkowany sok pomarańczowy

100 mg

†

SKŁAD: Organiczny cukier Turbinado (subst. słodząca), ksylitol (subst. słodząca), sorbitol,
celuloza, naturalne substancje smakowe, kwas stearynowy pochodzenia roślinnego
(wypełniacz), sole magnezowe kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego
(subst. przeciwzbrylająca), BetterStevia (organiczny wyciąg z liści Stevia rebaudiana
– subst. słodząca), krzemionka (subst. przeciwzbrylająca).
Nie zawiera: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków oraz orzechów drzew.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 1 kapsułka 1-2 razy dziennie.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka 1-2 razy dziennie.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 past. SKU 0630

Witamina C-500
– z owocem dzikiej róży
100 / 250 tabletek

• Ochrona antyoksydacyjna
Witamina C jest prawdopodobnie najpopularniejszą z witamin, przyjmowaną
w formie suplementu przez miliony ludzi na całym świecie ze względu na jej
właściwości antyoksydacyjne, które są dobrze udokumentowane badaniami
naukowymi. Preparat C-500 dostarcza mocną dawkę tej ważnej witaminy,
połączoną dla uzyskania efektu synergii z owocem dzikiej róży, naturalnym
źródłem witaminy C.
SKŁAD: Witamina C (kwas L-askorbinowy), sproszkowany owoc dzikiej róży, celuloza
(subst. wypełniająca), roślinny kwas stearynowy – (subst. wypełniająca), roślinne sole
magnezowe kwasów tłuszczowych (subst. przeciwzbrylająca), krzemionka (subst.
przeciwzbrylająca). Nie zawiera: cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, glutenu, soi, mleka,
jajek, małży, skorupiaków ani konserwantów.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 1 tabletka 1-3 razy dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 tabletka 1-3 razy dziennie, przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 tabl. SKU 0670, 250 tabl. SKU 0672

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

1 tabletka

% RWS

Witamina C
(w postaci kwasu askorbinowego)

500 mg

625

Sproszkowany owoc dzikiej róży
(Rosae pseudofructus) (nasiona)

40 mg

†

Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce
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Suplementy

Witaminy

Witamina D-3 & K-2
120 kapsułek wegetariańskich

• 1000 j.m. / 45 μg
• Wsparcie układu krążenia

NOW® łączy dwa składniki odżywcze, które zostały dokładnie przebadane
pod kątem dobroczynnego wpływu na kości, zęby oraz układ krążenia.
Witamina D3 wspomaga wchłanianie i transport wapnia do kości.
Również witamina K2 korzystnie wpływa na zdrowie kości i układu
krążenia. Witamina K ma kluczowe znaczenie dla formowania mocnej
macierzy kostnej. Jakość kości zależy od obecności odpowiedniej witaminy
K. Znaczenie witaminy K dla zdrowia tętnic koncentruje się wokół jej
zdolności do wspierania prawidłowego metabolizmu wapnia w strukturach
naczyniowych. Witamina K2 jest najbardziej biologicznie czynną formą
witaminy K.
Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

1 kaps.

% RWS

Witamina C (z palmitynianu askorbylu)

3 mg

5

Witamina D3
(w postaci cholekalcyferolu) (z lanoliny)

25 mcg
(1000 I.U.)

500

Witamina K2 (w postaci menachinonu)

45 cg

60

SKŁAD: Witamina C (z palmitynianu askorbylu), Witamina D3 (w postaci cholekalcyferolu)
(z lanoliny), Witamina K2 (w postaci menachinonu), mąka ryżowa (subst. zagęszczająca),
celuloza (otoczka kapsułki), krzemionka (subst. przeciwzbrylająca).
Nie zawiera: W procesie produkcji nie wykorzystano pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek,
ryb, skorupiaków ani składników pochodzących z orzechów drzewnych.
DAWKOWANIE: 1 kapsułka 1-2 razy dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka 1-2 razy dziennie, przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 120 kaps. SKU 0369

Witamina D-3 2,000 IU
120 / 240 kapsułek

• Do postępowania dietetycznego

w stwierdzonym deficycie i niedoborach
witaminy D

Kapsułki Vitamin D marki NOW® dostarczają tę witaminę o kluczowym
znaczeniu w wysoce przyswajalnej, płynnej postaci. Witamina D pomaga
w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz prawidłowego poziomu
wapnia we krwi. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu
odpornościowego. Organizm normalnie uzyskuje witaminę D z pożywienia
lub produkuje (synteza) ją w skórze pod wpływem ultraﬁoletu zawartego
w promieniowaniu słonecznym. W okresie letnim synteza ta jest jednak
ograniczona ze względu na stosowanie kosmetyków z ﬁltrami UV i zalecane
osobom starszym oraz kobietom w ciąży unikanie nadmiernej ekspozycji na
słońce. W okresie jesienno- zimowym synteza jest ograniczona z powodu
zmniejszonego nasłonecznienia. U osób po 65 roku życia obserwuje się
ponadto zmniejszenie syntezy skórnej witaminy D.
SKŁAD: oliwa Extra Virgin z oliwek, Witamina D3 (w postaci cholekalcyferolu) (z lanoliny),
kapsułka (żelatyna- składnik otoczki, glicerol – nośnik, woda). Nie zawiera: drożdży,
pszenicy, glutenu, soi, kukurydzy, mleka, jajek, ryb, skorupiaków.
DAWKOWANIE: 1 kapsułka dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka dziennie, przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 120 kaps. SKU 0367, 240 kaps. SKU 0377

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

1 kaps.

w 100 g

Wartość energetyczna

5,43 kJ
/1,3 kcal

2445 kJ
/585 kcal

Tłuszcz, w tym:
- kwasy tłuszczowe nasycone

0,18 g
0,024 g

69,50 g
12,2 g

Węglowodany, w tym: cukry

0

0

Białko

0

0

0

0

50 μg
(2000 I.U.)

22 500 μg

Sól
Witamina D3
(w postaci cholekalcyferolu) (z lanoliny)

G36
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† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Suplementy

Witaminy
Witamina E-400 Dry
100 kapsułek

• Ochrona antyoksydacyjna
• Naturalna
• D-alfa tokoferyl
Witamina E jest ważnym przeciwutleniaczem i stanowi pierwszą linię
obrony przeciwko peroksydacji lipidów Ma szczególnie istotne znaczenie
dla ochrony komórek organizmu przeciw uszkodzeniom spowodowanym
przez wolne rodniki / oksydacyjnym. Taką korzystną ochronę można
uzyskać przez suplementowanie, gdy organizm dostaje więcej witaminy
niż normalnie jej uzyskuje w przeciętnej diecie.
SKŁAD: Celuloza (kapsułka), stearynian magnezu (pochodzenia roślinnego) krzemionka
oraz celuloza. Zawiera substancję uzyskaną z soi. Nie zawiera: cukru, soli, skrobi,
drożdży, pszenicy, glutenu, kukurydzy, mleka, jajek, skorupiaków ani konserwantów.
Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Witamina E
(w postaci octanu D-alfa-tokoferylu)

Produkt wegetariański/wegański.
1 kaps.

% RWS

400 j.m.

1333

DAWKOWANIE: 1 kapsułka dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka dziennie, najlepiej przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 kaps. SKU 0850

Witamina E-400 Natural
100 kapsułek żelowych

• Wyłącznie NATURALNA witamina E – D-alfa tokoferyl
• Ochrona antyoksydacyjna
E-400 Natural marki NOW® zawiera naturalną witaminę E – ważny
przeciwutleniacz i pierwszą linię obrony przeciwko peroksydacji lipidów.
Ma szczególnie istotne znaczenie dla ochrony komórek organizmu przeciw
uszkodzeniom spowodowanym przez wolne rodniki (oksydacyjnym).
SKŁAD: Witamina E (octanu D-alfa-tokoferylu); nośnik – ekologiczna oliwa z oliwek;
kapsułka – żelatyna wołowa; subst. rozpuszczająca: gliceryna roślinna, woda.
Uwaga: zawiera pozostałości składników z przetwórstwa soi (bez GMO)
Nie zawiera: drożdży, pszenicy, glutenu, kukurydzy, mleka, jajek, ryb, skorupiaków.
DAWKOWANIE: 1 kapsułka dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka dziennie, przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 kaps. SKU 0837

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Witamina E (octan D-alfa-tokoferylu)

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce

1 kaps.

% RWS

600 mg
/ 400IU

5000
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Suplementy

Witaminy

Witamina K2 MK-7 100 μg
60 kapsułek wegetariańskich

• 100 μg w kapsułce
• Naturalne pochodzenie – z Natto
• Wsparcie zdrowia tętnic

Witamina K odgrywa dobrze znaną rolę w syntezie pewnych czynników
krzepnięcia krwi. Jednakże w ostatnich latach odkryto zasadnicze
znaczenie witaminy K2 i białek zależnych od witaminy K2 dla zdrowia
kości i naczyń krwionośnych. Wiadomo już, że białka zależne od witaminy
K2 odgrywają kluczową role w ﬁzjologii mineralizacji kości, a także
w utrzymywaniu elastyczności naczyń krwionośnych. Witamina K2
MK-7 ﬁrmy NOW® zawiera silnie aktywną biologicznie formę witaminy
K2 uzyskaną z Natto, tradycyjnej potrawy japońskiej produkowanej
z fermentowanych ziaren soi.
Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Witamina K2 w postaci Menachinonu-7
z Natto (soja) – (MK-7)

1 kaps.

% RWS

100 μg

134

SKŁAD: Witamina C (6-palmitynian L-askorbylu), celuloza (kapsułka), mąka ryżowa,
krzemionka – subst. przeciwzbrylająca.
Nie zawiera: pszenicy, glutenu, mleka, jajek, ryb, skorupiaków, orzechów drzewnych.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 1 kapsułka dziennie, przy posiłku.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 kapsułka dziennie, przy posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 60 kaps. SKU 0992

Methyl B-12 1000 mcg
– B12 metylokobalamina
100 pastylek

• W formie metylokobalaminy
Witamina B-12 to witamina rozpuszczalna w wodzie, która: przyczynia
się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego; pomaga
w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego; pomaga w utrzymaniu
prawidłowego metabolizmu homocysteiny; pomaga w utrzymaniu
prawidłowych funkcji psychologicznyc; pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego; pomaga w prawidłowej produkcji
czerwonych krwinek; przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.
SKŁAD: Witamina B12 (metylokobalamina), fruktoza (subst. słodząca), sorbitol
(E420 subst. słodząca), celuloza (subst. wypełniająca), kwas stearynowy pochodzenia
roślinnego (subst. wypełniająca), kwas cytrynowy (E330 regulator kwasowości), naturalne
aromaty, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (pochodzenia roślinnego)
(subst. przeciwzbrylająca).
Nie zawiera: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jaj, ryb, skorupiaków oraz orzechów drzew.

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Witamina B 12 (jako metylokobalamina)

1 pastylka

% RWS

1000 μg

100 000

Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: 1 pastylka 1-2 razy dziennie.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 1 pastylka 1-2 razy dziennie.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 past. SKU 0495
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Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Suplementy

Produkty dla dzieci
BerryDophilus – probiotyk dla dzieci
60 tabletek do ssania

• 10 szczepów / 2 mld jednostek bakterii probiotycznych
w kapsułce

• Słodzone ksylitolem
• Nie zawiera mleka, soi ani glutenu
• Formuła zgodna z dietą wegetariańską oraz wegańską
NOW BerryDophilus™ zawiera probiotyczne acydoﬁlne szczepy pałeczek
kwasu mlekowego oraz bakterii jelitowych, głównie rodzaju Lactobacillus
i Biﬁdobacterium. Probiotyki – aktywne drobnoustroje, podane
w odpowiedniej ilości korzystnie wpływają na zdrowie człowieka
(zgodnie z WHO). Preparat BerryDophilus™ może być stosowany zarówno
przez dorosłych jak i dzieci. Słodzony ksylitolem BerryDophilus™ nie niszczy
zębów i pysznie smakuje.
Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:

3 tabl.

% RWS

Drobnoustroje z rodzaju Lactobacillus:
L. acidophilus
L. plantarum
L. casei
L. rhamnosus
L. paracasei
L. salivarius

0,6x109CFU
0,6x109CFU
0,6x109CFU
0,6x109CFU
0,6x109CFU
0,6x109CFU

†
†
†
†
†
†

Drobnoustroje z rodzaju Biﬁdobacterium:
B. lactis
B. breve
B. longum

0,6x109CFU
0,6x109CFU
0,6x109CFU

†
†
†

Drobnoustroje z rodzaju Streptococcus:
S. termophilus

0,6x109CFU

†

SKŁAD: Drobnoustroje z rodzaju Lactobacillus: L. acidophilus La 14 (2x1011CFU/g);
L. plantarum Lp 115 (4x1011CFU/g); L. casei Lc 11 (3x1011CFU/g); L. rhamnosus Lr 32
(2x1011CFU/g); L. paracasei Lpc 37 (4x1011CFU/g); L. salivarius Ls 33 (3x1011CFU/g);
drobnoustroje z rodzaju Biﬁdobacterium: B. lactis Bl-04 (4,5x1011CFU/g); B. breve Bb-03
(3x1011CFU/g); B. longum Bl-05 (1x1011CFU/g); drobnoustroje z rodzaju Streptococcus:
S. termophilus ST-21 (4x1011CFU/g); substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna;
substancja z grupy fruktooligosacharydów: inulina; substancja utrzymując wilgotność:
sorbitol; substancja korygująca smak: ksylitol; regulator kwasowości: kwas jabłkowy;
substancja przeciwzbrylająca: kwas stearynowy, krzemionka bezpostaciowa; substancja
korygująca smak i zapach: naturalny aromat jagodowy; substancja barwiąca:
sproszkowany burak (z betaniną – czerwienią buraczaną). Nie zawiera: pszenicy, glutenu,
soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków ani orzechów drzewnych.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: Dzieci powyżej 2 roku życia oraz dorośli: 1 tabletkę 1 do 3 razy dziennie,
przed posiłkiem lub między posiłkami.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: Dzieci powyżej 2 roku życia oraz dorośli:
1 tabletkę 1 do 3 razy dziennie, przed posiłkiem lub między posiłkami.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 60 tabl. SKU 2936

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce
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Suplementy

Produkty dla dzieci

DHA 100 mg – dla dzieci
60 kapsułek żelowych do ssania

• Kapsułki do żucia w kształcie rybek
• Przyjemny owocowy smak
• 100 mg DHA w kapsułce

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Frakcjonowany olej wątłuszowy
(tran BioPureDHA™) DHA/EPA z tuńczyka,
w tym:
Kwas DHA
Kwas EPA

4 kaps.

% RWS

2200 mg
400 mg
96 mg

†

Naturalny koncentrat tranu zawarty w tych kapsułkach jest produkowany
w oparciu o ścisłe standardy kontroli jakości. Jest testowany na brak
obecności potencjalnie szkodliwych poziomów zanieczyszczeń
(tj. rtęci, metali ciężkich, PCB-polichlorowanych bifenyli, dioksyn oraz
innych zanieczyszczeń). NOW® DHA 100 zawiera naturalny frakcjonowany
tran z tuńczyka, z wysoką zawartością kwasów tłuszczowych Omega-3
DHA oraz EPA. DHA (kwas dokozahexaenowy) jest istotnym składnikiem
budowy tkanek mózgu człowieka, skóry i siatkówki oka. EPA (kwas
eikozapentaenowy) jest składnikiem procesu wytwarzania kwasu DHA
w naturze. Kwas DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego rozwoju
mózgu i prawidłowego widzenia. Kwasy EPA i DHA przyczyniają się do
prawidłowego funkcjonowania serca.
SKŁAD: frakcjonowany olej z wątroby tuńczyka DHA/EPA 18,2/4,4%; materiał kapsułki:
żelatyna, gliceryna, woda, ksylitol, celuloza; ekstrakt z soi (Glycine) standaryzowany na
tokoferole. Nie zawiera: pszenicy, glutenu, mleka, jajek, skorupiaków i orzechów drzew.
DAWKOWANIE: 2 kapsułki 1-2 razy dziennie.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: Dorośli i dzieci: 2 kapsułki 1-2 razy dziennie,
po posiłku.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 60 kaps. SKU 1607

Kid Cal
100 tabletek do żucia

• Cytrynian wapnia, magnez i witamina D
• Zawiera koncentrat prawdziwego
soku z owoców

Niestety, zbyt wiele dzieci nie dostaje rekomendowanej dawki 800-1300 mg
wapnia, potrzebnej do budowania i utrzymania zdrowych kości.
Właśnie dlatego mamy przyjemność zaoferować nowe pastylki do żucia
Kid Cal Chewables markiNOW®. Dzieci uwielbiają smak tych pastylek
w kształcie zwierzątek i dzięki temu z łatwością uzyskują wapń potrzebny
aby być silne i zdrowo rosnąć.
SKŁAD: Fruktoza, ksylitol, celuloza, kwas stearynowy (pochodzenia roślinnego), naturalne
aromaty, sproszkowany olej kokosowy, guma ksantanowa oraz krzemionka.
Zawiera soję oraz sproszkowany olej kokosowy.
Nie zawiera: pszenicy, glutenu, mleka, jajek, ryb ani skorupiaków.
Produkt wegetariański/wegański.
DAWKOWANIE: Powyżej 1 roku życia: 1 tabletka do żucia dziennie.
DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: 2 tabletki do żucia 1-2 razy dziennie.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 100 tabl. SKU 1233
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Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Kalorie

1 tabl.

% RWS % RWS
<4 r.ż. >4 r.ż.

5

Całkowita zawartość węglowodanów

1g

†

Cukry

<1 g

†

<1
†

Witamina A (100% w postaci beta karotenu) 200 j.m.

8

4

Witamina D (w postaci ergokalcyferolu)

100 j.m.

25

25

Wapń

100 j.m.

13

10

Magnez (z cytrynianu magnezu oraz
z aminokwasowego chelatu magnezu)

50 mg

25

13

Sproszkowany owoc pomarańczy
(Citrussinensis)

45 mg

†

†

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Suplementy

Produkty dla dzieci
KIDS VITS Berry Blast
120 pastylek do ssania

• Naturalne witaminy dla dzieci (smak jagody)
• Słodzone ksylitolem i Better Stevią

Zawartość składników fizjologicznie
czynnych w dziennej porcji:
Węglowodany
Cukry
Ksylitol

1 pastylka

% RWS

1g
0g
1g

Witamina A
(z 60% palmitynianu retynolu oraz 40%
Betakarotenu, jako pro witamina A)

0,75 μg

94

Witamina B1 (Tiamina)

0,75 mg

54

Witamina B2 (Ryboﬂawina)

0,85 mg

53

10 mg

55
83

Witamina B3 (Niacyna)

Potrzeby odżywcze rozwijających się i ciągle rosnących dzieci są bardzo
ważne, szczególnie w ich wczesnych latach. Podstawowe składniki
ich diety, takie jak witaminy, przeciwutleniacze, minerały i inne ważne
elementy odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju i wzmacnianiu szkieletu
kostnego, funkcji zachodzących w mózgu, organów wewnętrznych i innych
obszarów wpływających na ich prawidłowy rozwój zdrowotny. Niestety,
dzieci często grymaszą przy jedzeniu i z tego powodu wiele ważnych
elementów stanowiących o prawidłowym sposobie odżywiania może
umknąć uwadze rodziców. Gdy chodzi o zdrowie Twoich dzieci, z pewnością
niczego nie pozostawiasz przypadkowi. My w NOW Foods nie moglibyśmy
się nie zgodzić z takim podejściem. Właśnie dlatego w sposób naukowy
przygotowaliśmy formułę naszego witaminowo-minerałowego, naturalnego
preparatu do codziennego użytku Kid Vits – aby nie zawierał tradycyjnych
wypełniaczy i dodatkowych składników, które są tak powszechnie
stosowane i które odnajdujemy w wielu preparatach przeznaczonych na
masowy rynek. Zamiast tego zadbaliśmy o doskonale zrównoważoną
mieszankę witamin i składników mineralnych dostosowaną do potrzeb
Twojego rosnącego dziecka, której nadaliśmy kształt zabawnych ﬁgurek
zwierzątek, przeznaczonych do ssania.
SKŁAD: celuloza (wypełniacz), olej kokosowy sproszkowany, kwas stearynowy roślinny
(wypełniacz), proszek buraczany (barwnik i aromat), guma ksantanowa (stabilizator),
naturalne aromaty, kwas jabłkowy, krzemionka (subst. przeciwzbrylająca), sole
magnezowe kw. tłuszczowych (pochodzenia roślinnego) – subst. przeciwzbrylająca,
oczyszczony ekstrakt z liści Stevia Rebaudiana (BetterStevia®).
Zawiera soję i sproszkowany olej kokosowy. Nie zawiera: pszenicy, glutenu, mleka, jajek,
ryb oraz skorupiaków.

Kwas pantotenowy (Pantotenian wapnia)

5 mg

Witamina B6 (Chlorowodorek pirydoksyny)

1 mg

50

Witamina B12 (Cyjanokobalamina)

3 μg

300

Biotyna

150 μg

100

Folian (Kwas foliowy)

200 μg

100

Witamina C (Kwas askorbinowy)

30 mg

50

Witamina D (Ergokalyferol)

2,5 μg

50

DAWKOWANIE: Dzieci powyżej 4 roku życia: 2 pastylki dziennie, przy posiłku.
Dzieci od 1 do 3 roku życia: 1-2 pastylki dziennie, przy posiłku.

Witamina E (Bursztynian D-alfa-tokoferylu)

10 mg

100

DAWKOWANIE WG PRODUCENTA: Dzieci powyżej 3 lat: 1 pastylka dziennie.

Cynk (Diglicynian cynku)

1,5 mg

10

Wapń (Cytrynian wapnia, Węglan wapnia)

10 mg

1,3

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 120 past. SKU 3882

Żelazo (Diglicynian żelaza)

2,5 mg

18

Jod (Jodek potasu)

100 μg

67
1,4

Magnez (Cytrynian magnezu)

5 mg

Mangan (Diglicynian manganu)

50 μg

5

Chrom (Pikolinian chromu)

60 μg

150

Molibden (Molibdenian sodu)

37,5 μg

75

Potas (Chlorek potasu)

2,5 mg

<1

Cholina (z dwuwinianu choliny)

1 mg

†

Inozytol

1 mg

†

PABA (kwas p-aminobenzoesowy)

1 mg

†

Luteina (z ekstraktu z nagietka
lekarskiego) (FloraGLO®)

250 μg

†

Likopen
(z naturalnego ekstraktu z pomidora)

250 μg

†

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
RWS – referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Produkt wegetariański/wegański.

Wyłączny Dystrybutor
Produktów NOW® w Polsce
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