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Synergiczne połączenie naturalnych ekstraktów roślinnych 
z dobrze przyswajalnymi witaminami i minerałami  

Nutrisan specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji wysokiej jakości naturalnych 
suplementów diety. Wszystkie produkty wytwarzane są z farmaceutyczną dokładnością, 
używając naturalnych surowców, które w połączeniu z naukowym know-how gwarantują 

najwyższej jakości suplementy diety o wysokiej skuteczności. Produkcja odbywa się przy użyciu 
wyjątkowo czystych i opatentowanych technologii, a bezpieczeństwo oraz skuteczność 

potwierdzone są badaniami klinicznymi. 

   Produkty
AntiStress Natural (60 kapsułek wegetariańskich)  
redukcja stresu • balans emocjonalny • relaks 

Mieszanka roślin adaptogennych (schisandra, żeń-szeń syberyjski i korzeń 
różeńca górskiego) w synergii z łagodzącym działaniem owsa i melisy, 
promujących odporność psychiczną i uspokojenie. 

Substancje aktywne (1 kapsułka): 
• Ekstrakt z dzikiego owsa (Avena sativa L.) standaryzowany na ≥0,3% flawonoidów (izowiteksyna) 200 mg 
• Ekstrakt z owoców schisandry (Schisandra chinensis Turcz. Baill.) standaryzowany na ≥1,4% schisandryny 95 mg 
• Ekstrakt z korzenia żeń-szenia syberyjskiego (Eleutherococcus senticosus Rupr. & Maxim.) standaryzowany na ≥0,8% 
eleutherozydu 78 mg 
• Ekstrakt z korzenia różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.) standaryzowany na ≥3% rozawin 60 mg 
• Wyciąg z liści melisy (Melissa officinalis L.) standaryzowany na ≥7% kwasu rozmarynowego 60 mg

Gabaril (30 kapsułek wegetariańskich)  
uspokojenie i relaks • równowaga emocjonalna 

Unikalna receptura pięciu składników skoncentrowanych wokół GABA. Melisa 
lekarska uspokajając utrzymuje dobry nastrój i dobry sen. Witaminy B1 i B6 
wspomagają układ nerwowy i zmniejszają zmęczenie. 

Substancje aktywne (1 kapsułka): 
• GABA (kwas gamma-aminomasłowy) 300 mg 
• Tauryna 125 mg 
• Inozytol 75 mg 
• Wyciąg z liści melisy (Melissa officinalis L.) standaryzowany na ≥7% kwasu rozmarynowego 50 mg 
• Witamina B6 (pirydoksal-5-fosforan) 3 mg (RWS 214%) 
• Witamina B1 (tiamina HCl) 2,1 mg (RWS 191%)
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FocuSan (30 kapsułek wegetariańskich)  
skupienie i energia • balans emocjonalny 

FocuSan zawiera żeń-szeń, o doskonałej bioaktywności, który wspiera funkcje 
poznawcze i pamięć. Witaminy B1, B2, B6 i B12 przyczyniają się do prawidłowego 
metabolizmu energetycznego. Witaminy B2, B6 i B12 pomagają zmniejszyć 
zmęczenie. Witaminy B1, B6 i B12 wspierają normalne funkcjonowanie psychiczne. 
Witaminy B1, B2, B6 i B12 są korzystne dla układu nerwowego. 
Substancje aktywne (1 kapsułka): 
• Korzeń żeń-szenia (Panax ginseng C. A. Meyer) znormalizowany do ≥12% ginsenozydów, w tym ≥ 80% szlachetnych 
ginsenozydów 100 mg 
• Witamina B2 (ryboflawino-5-fosforan sodu) 0,7 mg (RWS 50%) 
• Witamina B6 (pirydoksal-5′-fosforan) 0,7 mg (RWS 50%) 
• Witamina B1 (chlorowodorek tiaminy) 0,55 mg (RWS 50%) 
• Witamina B12 (metylokobalamina) 1,25 mcg (RWS 50%)

Cogniril (60 kapsułek wegetariańskich)  
prawidłowe funkcjonowanie mózgu • funkcje poznawcze 

Starannie przemyślana kombinacja dwóch wysokostandaryzowanych ekstraktów 
roślinnych z Bacopy i Miłorzębu,  astaksantyny, fosfatydyloseryny i  łatwo 
przyswajalnej acetylo-L-karnityny. Bacopa wspiera sprawność umysłową oraz 
poprawia pamięć i  koncentrację.  Miłorząb wspiera układ krążenia mózgu 
utrzymując mózg w dobrej kondycji i wydajności. 
Substancje aktywne (1 kapsułka): 
• Acetylo-L-karnityna 265 mg 
• Bacopa (Bacopa monnieri L.) standaryzowany na 50% bakozydów 130 mg 
• Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba L.) standaryzowany na ≥24% flawonglukozydów i ≥6% ginkgoterpenów 38 mg 
• Fosfatydyloseryna 60 mg 
• Astaksantyna (pochodzenie glonów) 1,66 mg

Immuril (60 kapsułek wegetariańskich)  
układ odpornościowy • antyoksydanty • redukcja zmęczenia • drogi oddechowe 

Inteligentna synergia wysoce standaryzowanych ekstraktów jeżówki purpurowej, 
traganka błoniastego, beta-glukanów, czarnej porzeczki, cynku i naturalnej witaminy 
C z aceroli. 
Substancje aktywne (1 kapsułka): 
• Ekstrakt z ziela jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea L. Moench.) standaryzowany na ≥4% polifenoli 80 mg 
• Ekstrakt z korzenia traganka błoniastego/mleczu mongolskiego (Astragalus membranaceus Fisch. Bunge) 
standaryzowany na ≥ 50% polisacharydów 70 mg 
• Ekstrakt z korzenia jeżówki wązkolistnej (Echinacea angustifolia DC.) standaryzowany na ≥4% echinakozydu 60 mg 
• Acerola (Malpighia punicifolia L.) standaryzowany na ≥25% naturalnej witaminy C 60 mg (RWS 18,75%) 
• Beta-glukany (Saccharomyces cerevisiae) 50 mg 
• Ekstrakt z korzenia jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea L. Moench.) znormalizowany do ≥ 4% kwasu 
pielęgnicowego 30 mg 
• Ekstrakt z czarnej porzeczki (Ribes nigrum L.) standaryzowany na ≥ 10% antocyjanu 30 mg 
• Cynk (cytrynian cynku) 7,5 mg (RWS 75%)

Ultra Green Tea (90 kapsułek wegetariańskich)  
odporność • antyoksydanty • cholesterol • funkcje poznawcze 

Ultra Green Tea zawiera wysokiej jakości wodny ekstrakt z zielonej herbaty o niskiej 
zawartości kofeiny. Produkt ściśle kontrolowany pod względnem bezpieczeństwa. 
Wspomaga naturalną odporność organizmu, jest także silnym antyoksydantem. 
Substancje aktywne (1 kapsułka): 
• Ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis L. Kuntze) znormalizowany do ≥90% wszystkich polifenoli, ≥45% 
EGCG i <1% kofeiny 620 mg
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Krill Oil (60 kapsułek licaps)  
Omega-3 (EPA i DHA) • zdrowe serce • zdrowe oczy • zdrowy mózg 

Olej z kryla zawiera naturalne kwasy tłuszczowe omega-3 (EPA i DHA) w postaci 
łatwo wchłaniających się fosfolipidów, a także cholinę i astaksantynę (największa 
ilość astaksantyny na rynku). Nutrisan Krill Oil produkowany jest z poszanowaniem 
ekosystemu zgodnie z porozumieniami CCAMLR. Omega-3 jest niezbędna m. in. w 
utrzymaniu prawidłowej pracy mózgu i serca. Łatwe do przełknięcia i całkowicie 
bezwonne kapsułki licaps zapewniają brak smaku ryb. 
Substancje aktywne (1 kapsułka): 
• Olej z kryla 500 mg 
• Zestryfikowana astaksantyna 500 mcg

FloraSan Forte (30 kapsułek wegetariańskich)  
przywrócenie normalnej flory jelitowej • poprawa trawienia 

Probiotyk zawierający 7 różnych rodzajów bakterii kwasu mlekowego, w sumie 20 
miliardów bakterii na kapsułkę.  Jednym z nich jest opatentowany szczep 
Lactobacillus acidophilus DDS-1. Bakterie są chronione przed kwasem żołądkowym 
i nienaruszone docierają do przewodu pokarmowego (dodatkowe powlekanie 
kapsułek). Produkt zawiera fruktooligosacharydy (FOS) - substancję odżywczą dla 
bakterii kwasu mlekowego. Kapsułek nie trzeba przechowywać w lodówce. 
Substancje aktywne (1 kapsułka): 
• Lactobacillus acidophilus (DDS-1), Bifidobacterium lactis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, 
Lactobacillus casei, Bifidobacterium longum, Streptococcus thermophilus 20 mld CFU (jednostki tworzące kolonię) 
• FOS (fruktooligosacharydy) 10 mg

NutriFemina (60 kapsułek wegetariańskich)  
menopauza • redukcja stresu • antyoksydanty 

Dwa silne ekstrakty roślinne kozieradki i chmielu w połączeniu ze starannie 
dobranymi witaminami. Produkt zapewnia utrzymanie komfortu i spokoju, dodając 
energii i dbając o zdrową skórę i błony śluzowe. 
Substancje aktywne (1 kapsułka): 
• Ekstrakt z nasion kozieradki lekarskiej (Trigonella foenum-graecum L.) 250 mg 
• Chmiel (Humulus lupulus L.) ekstrakt standaryzowany na ≥0,15% 8-prenylonaringeniny 33,5 mg 
• Witamina E (octan D-alfa-tokoferylu) 3,75 mg (GDA 31,25%) 
• Witamina B6 (pirydoksal 5′-fosforan) 0,7 mg (GDA 50%) 
• Witamina B2 (ryboflawino-5-fosforan sodu) 0,7 mg (GDA 50%) 
• Witamina B12 (metylokobalamina) 1,25 mcg (GDA 50%)

Cholesteril Forte (90 kapsułek wegetariańskich)  
właściwy poziom cholesterolu 

Cholesteril Forte zawiera aktywną dawkę 10 mg monakoliny K z czerwonego ryżu 
drożdżowego (naturalny produkt fermentacji), która pomaga utrzymać prawidłowy 
poziom cholesterolu we krwi. Korzystny efekt uzyskuje się przy dziennym spożyciu 
10 mg monakoliny K. 
Substancje aktywne (1 kapsułka): 
• Czerwony ryż drożdżowy (Monascus purpureus) standaryzowany na 10 mg monakoliny K 300 mg

Zd
ro

w
y 

or
ga

ni
zm









Nutri-Essentials (60 tabletek)  
układ odpornościowy • witaminy i minerały • osłabienie 

Nutri-Essentials zawiera ponad 20 starannie dobranych witamin, minerałów 
i  przeciwutleniaczy. Witaminy A, B6, B12, C i D, żelazo, folian, miedź, selen i cynk 
wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Witaminy B2, B5, B6 
i C, żelazo, kwas foliowy i magnez pomagają zmniejszyć zmęczenie. Nutri-Essentials 
składa się wyłącznie z łatwo przyswajalnych związków mineralnych. 

Substancje aktywne (1 tabletka): 
witamina C (askorbinian wapnia) 60 mg (RWS 75%), wapń (bisglicynian wapnia) 60 mg (RWS 7,5%), cholina (dwuwinian 
choliny) 40 mg, magnez (bisglicynian magnezu) 30 mg (RWS 8%), witamina B3 (nikotynamid) 22,5 mg (RWS140,5%), 
bioflawonoidy cytrusowe 20 mg, inozytol 20 mg, witamina E (octan D-alfa-tokoferylu) 15 mg (RWS 125%), PABA 15 mg, 
betaina HCl 10 mg, witamina B5 (D-pantotenian wapnia) 9 mg (RWS 150%), rutyna 7,5 mg, cynk (mono-L-metioniny 
siarczan cynku) 5 mg (RWS 50%), witamina B6 (pirydoksal-5-fosforan) 3 mg (RWS 214%), witamina B2 (ryboflawina) 
2,4 mg (RWS 171%), witamina B1 (monoazotan tiaminy) 2,1 mg (RWS 191%), beta-karoten 1,65 mg, żelazo (bisglicynian 
żelaza) 1,25 mg (RWS 8,9%), mangan (bisglicynian manganu) 0,5 mg (RWS 25%), kwas foliowy (kwas 
pteroilomonoglutaminowy) 0,2 mg (RWS 100%), miedź (bisglicynian miedzi) 0,15 mg (RWS 15%), biotyna 75 mcg (GDA 
150%), chrom (pikolinian chromu) 75 mcg (RWS 187,5%), witamina A (octan retinylu) 66 mcg (RWS 8,25%), jod (jodek 
potasu) 50 mcg (RWS 33,33%), molibden (molibdenian sodu) 37,5 mcg (RWS 75%), selen (L-selenometionina) 25 mcg 
(RWS 45,45%), witamina D3 (cholekalcyferol) 3,10 mcg (RWS 62%), witamina B12 (metylokobalamina) 1,5 mcg (RWS 
60%)

NutriZinc (90 kapsułek wegetariańskich)  
cynk • odporność • zdrowe włosy i paznokcie • funkcje poznawcze • zdrowe 
kości • antyoksydanty • zdrowe oczy 

NutriZinc zawiera dwie formy cynku, które są łatwo wchłaniane przez organizm. 
Produkt jest uzupełniony pędami komosy ryżowej, które zapewniają 
synergiczne kofaktory, enzymy i inne składniki odżywcze. Cynk wspiera 
optymalne funkcjonowanie układu odpornościowego, pomaga utrzymać włosy, 
paznokcie i skórę w dobrej kondycji, wzmacnia funkcje poznawcze, pomaga 
utrzymać zdrowe kości, chroni komórki przed stresem oksydacyjnym, 
wspomaga płodność, jego działanie jest dobroczynne dla wzroku. Produkt 
zawiera także mieszankę owocową (100% substancji roślinnych: flawonoidy i 
polifenole) o wysokiej wartości ORAC dla lepszej stabilności i zachowania 
produktu. 

Substancje aktywne (1 kapsułka): 
• Nasiona komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.) 200 mg 
• Mieszanka owocowa: winogrono (Vitis vinifera L.), granat (Punica granatum L.), borówka czarna (Vaccinium myrtillus L.), 
borówka wysoka (Vaccinium corymbosum L.), żurawina (Vaccinium macrocarpon Aiton), truskawka (Fragaria × ananassa 
Duchesne ex Rozier) i maliny (Rubus idaeus L.) 16 mg 
• Cynk (L-monometionina cynku i bisglicynian cynku) 15 mg (RWS 150%)
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Innowacyjność i wysoka jakość produktów 
Wyprodukowane w Belgii
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