
NATURE TAN

zapobiega fotostarzeniu się skóry
nawilża skórę
obniża ryzyko powstania oparzeń 
słonecznych
utrwala opaleniznę
nadaje opaleniźnie ładny złocisty odcień
zmniejsza ryzyko wystąpienia 
posłonecznego zapalenia skóry

ZDROWA OPALENIZNA
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Tylko najlepsze… Tylko z Europy…

PRODUKTY Z LINII DIRECT HIT



Nawet równomierna i ładna opalenizna jest tylko reakcją obronną 
organizmu na promieniowanie słoneczne 

Pod wpływem promieni słonecznych skóra wytwarza szczególny rodzaj pigmentu 
– melaninę. Chroni on skórę przed promieniowaniem i utlenieniem poprzez 
neutralizację niebezpiecznych dla komórek wolnych rodników.

Słabe promieniowanie ma wiele zalet, ponieważ - oprócz opalenizny - wzmacnia 
odporność organizmu, normalizuje przemianę materii, poprawia jakość snu i 
wzmaga apetyt.

Jednak co za dużo, to niezdrowo: nadmiar promieni UV niszczy siły ochronne 
naszego organizmu i zakłóca procesy wymiany, może również wywołać zmiany 
nowotworowe, w tym złośliwe, zaostrzyć choroby przewlekłe i uaktywnić wirusa 
herpes.

Nadmiar słońca może doprowadzić do przedwczesnego starzenia się skóry (tzw. 
fotostarzenia), czyli zgrubienia, zrogowacenia i łuszczenia się skóry. Skóra w takim 
stanie jest w największym stopniu narażona na ryzyko wystąpienia jednego z 
nowotworów złośliwych – czerniaka.

Kolejnym nieprzyjemnym skutkiem nadmiernego przebywania na słońcu jest 
posłoneczne zapalenie skóry, tj. fotoalergiczna reakcja skóry powodująca 
powstanie bąbli, zaczerwienień, swędzenia i łuszczenia się.

Wyjątkowo szkodliwy jest nadmiar bezpośredniego nasłonecznienia dla dzieci i 
osób o jasnej karnacji, ponieważ ich mechanizmy ochronne są słabiej rozwinięte.

Rewolucyjnym odkryciem na rynku 
środków chroniących przed słońcem jest 
BAD Nature Tan
Aby móc cieszyć się złocistą (czekoladową, brązową) opalenizną i zdrową skórą, 
należy do kwestii opalania się podejść z rozsądkiem.

Prawdziwą i długotrwałą ochronę organizmu można zapewnić jedynie z wewnątrz 
poprzez dostarczenie organizmowi niezbędnej ilości antyoksydantów. Substancje 
te nie tylko zapobiegają procesowi fotostarzenia się, ale również obniżają ryzyko 
wystąpienia oparzeń słonecznych, utrwalają opaleniznę i nawilżają skórę.



Substancje wchodzące w skład 
Nature Tan aktywizują mechanizmy 
naturalnej ochrony skóry i stale je 
stymulują. Dzięki temu zapobiegają 
intoksykacji i powstawaniu 
wolnych rodników. Antyutleniające 
działanie BAD-u Nature Tan dzięki 
zawierającemu się w jego składzie 
wyciągowi z wytłoków winogron jest 
50-krotnie silniejsze niż działanie 
witaminy E i 20-krotnie silniejsze od 
działania witaminy C, jeśli stosuje się je 
bezpośrednio. 

Składniki Nature Tan oddziałują 
na zasadzie synergii, wzmacniając 
nawzajem swój efekt.

Wyciąg z soi 
Wyciąg z wytłoków winogron
Witaminy Е, С 
Cynk 
Selen
– wchodzące w skład BAD-u zapobiegają 
tworzeniu się w skórze wolnych 
rodników.

Kurkuma 
Beta karoten 
– wspomagają powstanie równomiernej, 
trwałej i ładnej opalenizny.
Składniki te zapobiegają wystąpieniu 
oparzeń słonecznych i zaczerwienienia 
skóry.

Aby zapewnić największą skuteczność BAD-u 
Nature Tan zaleca się rozpocząć jego stosowanie na 
2 miesiące przed planowanym opalaniem się.
Przygotowując się do wakacji lub wyjazdu w ciepłe 
kraje zaleca się stosowanie BAD-u Nature Tan 
przez 15 dni przed urlopem oraz w trakcie całego 
urlopu.



Optymalny czas na opalanie się – do godz. 11 i po godz. 16.

Podczas pierwszego dnia opalania się nie przebywaj na słońcu dłużej 
niż 10-15 minut. 

Środków chroniących przed słońcem należy używać na 20 minut przed 
wyjściem na słońce.

Nie należy wcierać kremu w skórę, ponieważ to obniża jego 
skuteczność. Właściwą ochronę przed promieniami UV zapewnia 
biała warstwa, która powstaje po równomiernym nałożeniu kremu. 
Podczas wcierania preparat gromadzi się w fałdach skóry i gruczołach 
potowych, nie zapewniając skórze należytej ochrony.

Po skończeniu opalania się koniecznie zmyj ze skóry pozostałości 
preparatu przeciwsłonecznego i nawilż skórę balsamem.

Zasady bezpiecznego przebywania na słońcu

Skład 1 kapsułki: Proszek z kurkumy (Kurkuma długa Curcuma 
longa 30%) 164 mg, ekstrakt z ziaren soi (bogaty w izofl awonoidy 
10%) 50 mg, ekstrakt z wytłoków winogron Vitis vinifera 30 mg, 
celuloza, drożdże w kompleksie z selenem Faex selenium, tlenek cyn-
ku, witaminy: octan D-alfa-tokoferylu, kwas L-askorbinowy, beta-
karoten. Substancje pomocnicze: stearynian magnezu (substancja 
przeciwzbrylająca). Otoczka kapsułki: hydroksy-propylo-metylo-
celuloza, barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki żelaza.
Zastosowanie: 
Preparat w postaci kapsułek, stanowi uzupełnienie normalnej diety 
w beta-karoten, witaminy: C i E, cynk, selen oraz substancje aktyw-
ne fi zjologicznie. Preparat przyczynia się do uzyskania równej i pięk-

nej opalenizny skóry oraz przedłuża jej trwanie. Preparat pomaga 
zachować skórze zdrowy i świeży wygląd. 
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżni-
cowanej diety.
Przeciwwskazania:
Niewskazany dla osób wrażliwych na składniki preparatu. Preparat 
nie chroni skóry przed szkodliwym działaniem promieni UV, pod-
czas opalania należy stosować krem z fi ltrem UV, odpowiednim do 
rodzaju skóry. 
Sposób użycia:Należy przyjmować jedną kapsułkę dziennie, popi-
jając szklanką wody, na dwa tygodnie przed, w trakcie i po opalaniu. 
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Warunki przechowywania: Przechowywać w szczelnie zamknię-
tym opakowaniu, w suchym ciemnym miejscu, w temperaturze po-
kojowej (< 20°C). Suplementy diety powinny być przechowywane 
w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
Nazwa i adres dystrybutora:
VISION Polska Sp. z o.o.  
ul. Czerniakowska 131/1, 00-720 Warszawa
Najlepiej spożyć przed: 
dzień, miesiąc, rok – wytłoczony na dnie opakowania.
Seria: numer serii wytłoczony na dnie opakowania.

PL

Suplement diety 
Preparat  witaminowo-mineralny 
z dodatkiem substancji roślinnych
Opakowanie 30 kapsułek a’ 546 mg

Masa netto: 16 g

Naturalna opalenizna 
przez cały rok Witamina C 60 mg 100

Witamina E  5 mg 50
Beta-karoten 2,4 mg  50

Składniki mineralne       
Cynk 7,5 mg 51
Selen 37,7 μg

Zawartość witamin i składników mineralnych w 1 kapsułce
Witaminy % realizacji zalecanego

dziennego spożycia

Nazwa i adres producenta:
“Nutripharma Ltd.” group of “ARKOPHARMA” companies, 

Unit 507 – Western Estate – Waterford Industrial Estate 
– Ballynaneashagh - WATERFORD – IRELAND.
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Twój niezależny konsultant Vision

Imię i nazwisko:

Telefon: 

E-Mail:

Kod konsultanta:

Biologicznie aktywne dodatki do 
żywności nie są lekarstwami.

BĄDŹ ZDRÓW RAZEM Z VISION!

Zamawianie produktów:
Tel: + 48 22 5588999

E-mail: orders@warsaw.vipgpl.com 
www.visioneurope.net

www.visionshop.me


