
Pharmavita

                     Przykładowe pakiety startowe



NOWA JAKOŚĆ - WSPÓLNA SIŁA                      Pharmavita

PAKIETY PODSTAWOWE STANDARD

Wersja A
Nazwa Zdjęcie Opis Cena netto Informacje

Chelated Zinc
100 tabletek

- suplement diety

cynk chelatowany, dzięki tej formie 
biodostępność  cynku jest kilkakrotnie 
większa

25.00 PLN

Pakiet startowy zawierające 
najtańsze a zarazem najlepiej 
rotujące produkty.

CENA NETTO 75.98 PLN
VAT  8.52 PLN
RAZEM  84.59 PLN
PLUS KOSZTY PRZESYŁKI

Koszt zakupu pakietu to 84,50 zł 
brutto plus koszy przesyłki. 14 zł w 
przypadku przedpłaty na konto 
producenta lub 17 zł za pobraniem
(podane koszy przesyłki dotyczą 
tylko pierwszego zamówienia i 
zawierają koszt przesyłki 
podpisanych dokumentów 
zwrotnych)

Marża na produkty w pakiecie 
standard wyniesie 25%

Full Spectrum
90 tabletek

- suplement diety

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 
zawierające naturalne witaminy z warzyw i 
owoców oraz minerały w postaci chelatów 
(o zwiększonej wchłanialności)

34.72 PLN

Silk & Shine Shampoo
250 ml

łagodny szampon, przeznaczony do 
codziennego użytku. Głęboko oczyszcza, 
wspiera strukturę włosów, chroni przed 
negatywnymi skutkami ich przesuszenia. 
Zawiera aloes oraz pantenol.

16.26 PLN

PAKIET PODSTAWOWY STANDARD - WERSJA A 84,59 PLN

Wersja B
Nazwa Zdjęcie Opis Cena netto Informacje

Chelated Zinc
100 tabletek

- suplement diety

cynk chelatowany, dzięki tej formie 
biodostępność  cynku jest kilkakrotnie 
większa

25.00 PLN

Pakiet startowy zawierające 
najtańsze a zarazem najlepiej 
rotujące produkty.

CENA NETTO 81.02 PLN
VAT 6.48 PLN
RAZEM 87.50 PLN
PLUS KOSZTY PRZESYŁKI

Koszt zakupu pakietu to 87,50 zł 
brutto plus koszy przesyłki. 14 zł w 
przypadku przedpłaty na konto 
producenta lub 17 zł za pobraniem
(podane koszy przesyłki dotyczą 
tylko pierwszego zamówienia i 
zawierają koszt przesyłki 
podpisanych dokumentów 
zwrotnych)

Marża na produkty w pakiecie 
standard wyniesie 25%

Iron Plus
100 tabletek

- suplement diety

żelazo w postaci organicznego chelatu o 
zwiększonej wchłanialności wzbogacone w 
naturalną witaminę C (zwiększającą 
przyswajanie żelaza) oraz kompleks 
bioflawonoidów warunkujących jej 
działanie 

31.02 PLN

Pro Selenium
60 tabletek

- suplement diety
selen w połączeniach organicznych 25.00 PLN

PAKIET PODSTAWOWY STANDARD - WERSJA B 81.02 PLN



NOWA JAKOŚĆ - WSPÓLNA SIŁA                              Pharmavita

PAKIETY PODSTAWOWE STANDARD

Wersja C
Nazwa Zdjęcie Opis Cena netto Informacje

Full Spectrum
90 tabletek

- suplement diety

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 
zawierające naturalne witaminy z warzyw i 
owoców oraz minerały w postaci chelatów 
(o zwiększonej wchłanialności)

34.72 PLN

Pakiet startowy zawierające 
najtańsze a zarazem najlepiej 
rotujące produkty.

CENA NETTO  87.92 PLN
VAT 9.48 PLN
RAZEM 97.40 PLN
PLUS KOSZTY PRZESYŁKI

Koszt zakupu pakietu to 97,40 zł 
brutto plus koszy przesyłki. 14 zł w 
przypadku przedpłaty na konto 
producenta lub 17 zł za pobraniem
(podane koszy przesyłki dotyczą 
tylko pierwszego zamówienia i 
zawierają koszt przesyłki 
podpisanych dokumentów 
zwrotnych)

Marża na produkty w pakiecie 
standard wyniesie 25%

Lion Kids Multivitamin + 
Vitamin D 90 tabletek

- suplement diety

Bardzo bogaty kompleks witaminowo-
mineralny przeznaczony dla dzieci w wieku 
szkolnym.

36.94 PLN

Silk & Shine Shampoo
250 ml

łagodny szampon, przeznaczony do 
codziennego użytku. Głęboko oczyszcza, 
wspiera strukturę włosów, chroni przed 
negatywnymi skutkami ich przesuszenia. 
Zawiera aloes oraz pantenol.

16.26 PLN

PAKIET PODSTAWOWY STANDARD - WERSJA C 87.92 PLN

Wersja D
Nazwa Zdjęcie Opis Cena netto Informacje

Full Spectrum
90 tabletek

- suplement diety

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 
zawierające naturalne witaminy z warzyw i 
owoców oraz minerały w postaci chelatów 
(o zwiększonej wchłanialności)

34.72 PLN

Pakiet startowy zawierające 
najtańsze a zarazem najlepiej 
rotujące produkty.

CENA NETTO  87.03 PLN
VAT 6.97 PLN
RAZEM 94.00 PLN
PLUS KOSZTY PRZESYŁKI

Koszt zakupu pakietu to 94,00 zł 
brutto plus koszy przesyłki. 14 zł w 
przypadku przedpłaty na konto 
producenta lub 17 zł za pobraniem
(podane koszy przesyłki dotyczą 
tylko pierwszego zamówienia i 
zawierają koszt przesyłki 
podpisanych dokumentów 
zwrotnych)

Marża na produkty w pakiecie 
standard wyniesie 25%

Senior Formula
90 tabletek

- suplement diety

Preparat wzmacniający dla seniorów, 
zawierający: naturalne witaminy, minerały o 
wysokiej przyswajalności (chelaty), ważne 
unikalne enzymy (dysmutaza 
ponadtlenkowa, peroksydaza glutationowa), 
dobrze znane bioflawoniody (w tym 
hesperydynę), glutation, luteinę, ekstrakt z 
nasion winorośli, miłorząb

52.31 PLN

PAKIET PODSTAWOWY STANDARD - WERSJA D 87.03 PLN



NOWA JAKOŚĆ - WSPÓLNA SIŁA                              Pharmavita

PAKIETY PODSTAWOWE MIDI

Wersja A
Ilość Nazwa Zdjęcie Opis Cena netto Informacje

2
Chelated Zinc
100 tabletek

- suplement diety

cynk chelatowany, dzięki tej formie 
biodostępność  cynku jest 
kilkakrotnie większa

25.00 PLN

Pakiet startowy zawierające 
najtańsze a zarazem najlepiej 
rotujące produkty z 
dodatkowym 9% rabatem

WARTOŚĆ PAKIETU PRZED 
RABATEM:
CENA NETTO  362.97 PLN
VAT 33.92 PLN
RAZEM 396,90 PLN

RABATY:
5% RABAT na fakturze
4% RABAT rozliczany fakturą 
marketingową

Kwota do zapłaty  (- 5%)
377,09 PLN BRUTTO
(344.82 PLN NETTO)
PLUS KOSZT WYSYŁKI

Koszt zakupu pakietu to 
377,09, zł brutto plus koszy 
przesyłki 14 zł w przypadku 
przedpłaty na konto producenta 
lub 17 zł za pobraniem
(podane koszy przesyłki 
dotyczą tylko pierwszego 
zamówienia i zawierają koszt 
przesyłki podpisanych 
dokumentów zwrotnych)

Łączna marża na produkty w 
pakiecie midi wyniesie 34%

3 Full Spectrum
90 tabletek

- suplement diety

Tabletki o przedłużonym 
uwalnianiu zawierające naturalne 
witaminy z warzyw i owoców oraz 
minerały w postaci chelatów (o 
zwiększonej wchłanialności)

34.72 PLN

2 Iron Plus
100 tabletek

- suplement diety

żelazo w postaci organicznego 
chelatu o zwiększonej 
wchłanialności wzbogacone w 
naturalną witaminę C (zwiększającą 
przyswajanie żelaza) oraz kompleks 
bioflawonoidów warunkujących jej 
działanie 

31.02 PLN

1 Lion Kids Multivitamin 
+ Vitamin D 90 tabletek

- suplement diety

Bardzo bogaty kompleks 
witaminowo-mineralny 
przeznaczony dla dzieci w wieku 
szkolnym.

36.94 PLN

1 Pro Selenium
60 tabletek

- suplement diety
selen w połączeniach organicznych 25.00 PLN

1 Senior Formula
90 tabletek

- suplement diety

Preparat wzmacniający dla 
seniorów, zawierający: naturalne 
witaminy, minerały o wysokiej 
przyswajalności (chelaty), ważne 
unikalne enzymy (dysmutaza 
ponadtlenkowa, peroksydaza 
glutationowa), dobrze znane 
bioflawoniody (w tym 
hesperydynę), glutation, luteinę, 
ekstrakt z nasion winorośli, 
miłorząb

52.31 PLN

2 Silk & Shine Shampoo
250 ml

łagodny szampon, przeznaczony do 
codziennego użytku. Głęboko 
oczyszcza, wspiera strukturę 
włosów, chroni przed negatywnymi 
skutkami ich przesuszenia. Zawiera 
aloes oraz pantenol.

16.26 PLN

PAKIET PODSTAWOWY MIDI - WERSJA A 362.97 PLN



NOWA JAKOŚĆ - WSPÓLNA SIŁA                                      Pharmavita

PAKIETY PODSTAWOWE MIDI
Wersja B

Ilość Nazwa Zdjęcie Opis Cena netto Informacje

1
Chelated Zinc
100 tabletek

- suplement diety

cynk chelatowany, dzięki tej formie biodostępność 
cynku jest kilkakrotnie większa 25.00 PLN

Pakiet startowy zawierające 
najtańsze a zarazem najlepiej 
rotujące produkty z 
dodatkowym 9% rabatem

WARTOŚĆ PAKIETU PRZED 
RABATEM:
CENA NETTO  359.58 PLN
VAT 31.22 PLN
RAZEM 390,80 PLN

RABATY:
5% RABAT na fakturze
4% RABAT rozliczany fakturą 
marketingową

Kwota do zapłaty  (- 5%)
371,29 PLN BRUTTO
(341.60 PLN NETTO)
PLUS KOSZT WYSYŁKI

Koszt zakupu pakietu to 
371,29, zł brutto plus koszy 
przesyłki 14 zł w przypadku 
przedpłaty na konto producenta 
lub 17 zł za pobraniem
(podane koszy przesyłki 
dotyczą tylko pierwszego 
zamówienia i zawierają koszt 
przesyłki podpisanych 
dokumentów zwrotnych)

Łączna marża na produkty w 
pakiecie midi wyniesie 34%

2
Full Spectrum

90 tabletek
- suplement diety

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu zawierające 
naturalne witaminy z warzyw i owoców oraz minerały 
w postaci chelatów (o zwiększonej wchłanialności)

34.72 PLN

1 Iron Plus
100 tabletek

- suplement diety

żelazo w postaci organicznego chelatu o zwiększonej 
wchłanialności wzbogacone w naturalną witaminę C 
(zwiększającą przyswajanie żelaza) oraz kompleks 
bioflawonoidów warunkujących jej działanie 

31.02 PLN

1

Lion Kids 
Multivitamin + 
Vitamin D 90 

tabletek
- suplement diety

Bardzo bogaty kompleks witaminowo-mineralny 
przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym. 36.94 PLN

1 ParaProteX
100 tabletek

- suplement diety

Unikalny i najlepiej sprzedający się produkt firmy 
Calivita. Zestaw silnych wyciągów roślinnych o 
działaniu przeciwbakteryjnym i 
przeciwpasożytniczym: pasożyty jelitowe, 
gronkowiec, grzybice, helicobakter, lambie, i inne, 
profilaktyka zakażeń szpitalnych oraz chorób 
przewodu pokarmowego (m.in. wyjazdy do ciepłych 
krajów.

103.61 PLN

1
Pro Selenium

60 tabletek
- suplement diety

selen w połączeniach organicznych 25.00 PLN

1
Senior Formula

90 tabletek
- suplement diety

Preparat wzmacniający dla seniorów, zawierający: 
naturalne witaminy, minerały o wysokiej 
przyswajalności (chelaty), ważne unikalne enzymy 
(dysmutaza ponadtlenkowa, peroksydaza 
glutationowa), dobrze znane bioflawoniody (w tym 
hesperydynę), glutation, luteinę, ekstrakt z nasion 
winorośli, miłorząb

52.31 PLN

1
Silk & Shine 

Shampoo
250 ml

łagodny szampon, przeznaczony do codziennego 
użytku. Głęboko oczyszcza, wspiera strukturę 
włosów, chroni przed negatywnymi skutkami ich 
przesuszenia. Zawiera aloes oraz pantenol.

16.26 PLN

PAKIET PODSTAWOWY MIDI - WERSJA B 359.58 PLN



NOWA JAKOŚĆ - WSPÓLNA SIŁA                                      Pharmavita

PAKIETY PODSTAWOWE MIDI

Wersja C
Ilość Nazwa Zdjęcie Opis Cena netto Informacje

1
AC-Zymes 100 

kapsułek
- suplement diety

Zawiera 2 mld żywych kultur bakterii. Bakterie 
Acidophilus hamują rozwój drobnoustrojów, są 
pomocne przy terapii antybiotykami, radioterapii, 
chemioterapii. Neutralizują zakwaszenie organizmu. 
Acidophilus jest skuteczny przy zaparciach, 
hemoroidach, zgadze i wzdęciach.

56.48 PLN

Pakiet startowy zawierające 
najlepiej rotujące produkty z 
dodatkowym 9% rabatem

WARTOŚĆ PAKIETU PRZED 
RABATEM:
CENA NETTO 382.67 PLN
VAT 30.63 PLN
RAZEM 413.30 PLN
PLUS KOSZTY PRZESYŁKI

RABATY:
5% RABAT na fakturze
4% RABAT rozliczany fakturą 
marketingową

Kwota do zapłaty  (- 5%)
392,66 PLN BRUTTO
(363.54 PLN NETTO)
PLUS KOSZT WYSYŁKI

Koszt zakupu pakietu to 392.66 
zł brutto plus koszy przesyłki
14 zł w przypadku przedpłaty 
na konto producenta lub 17 zł 
za pobraniem
(podane koszy przesyłki 
dotyczą tylko pierwszego 
zamówienia i zawierają koszt 
przesyłki podpisanych 
dokumentów zwrotnych)

Łączna marża na produkty w 
pakiecie midi wyniesie 34%

1
Chelated Zinc
100 tabletek

- suplement diety

cynk chelatowany, dzięki tej formie biodostępność 
cynku jest kilkakrotnie większa 25.00 PLN

1
Full Spectrum

90 tabletek
- suplement diety

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu zawierające 
naturalne witaminy z warzyw i owoców oraz minerały 
w postaci chelatów (o zwiększonej wchłanialności)

34.72 PLN

1 Iron Plus
100 tabletek

- suplement diety

żelazo w postaci organicznego chelatu o zwiększonej 
wchłanialności wzbogacone w naturalną witaminę C 
(zwiększającą przyswajanie żelaza) oraz kompleks 
bioflawonoidów warunkujących jej działanie 

31.02 PLN

1

Lion Kids 
Multivitamin + 
Vitamin D 90 

tabletek
- suplement diety

Bardzo bogaty kompleks witaminowo-mineralny 
przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym. 36.94 PLN

1 ParaProteX
100 tabletek

- suplement diety

Unikalny i najlepiej sprzedający się produkt firmy 
Calivita. Zestaw silnych wyciągów roślinnych o 
działaniu przeciwbakteryjnym i 
przeciwpasożytniczym: pasożyty jelitowe, 
gronkowiec, grzybice, helicobakter, lambie, i inne, 
profilaktyka zakażeń szpitalnych oraz chorób 
przewodu pokarmowego (m.in. wyjazdy do ciepłych 
krajów.

103.61 PLN

1 Senior Formula
90 tabletek

- suplement diety

Preparat wzmacniający dla seniorów, zawierający: 
naturalne witaminy, minerały o wysokiej 
przyswajalności (chelaty), ważne unikalne enzymy 
(dysmutaza ponadtlenkowa, peroksydaza 
glutationowa), dobrze znane bioflawoniody (w tym 
hesperydynę), glutation, luteinę, ekstrakt z nasion 
winorośli, miłorząb

52.31 PLN

1

Stress 
Management B-

Complex
- suplement diety

Produkt, który zawiera kilkanaście różnych 
substancji, ściśle ze sobą współpracujących w 
procesach metabolicznych organizmu. Zawiera pełen 
kompleks witamin z grupy nie tylko B1, B2, B6, ale 
też B12, cholinę i inozytol

42.59 PLN

PAKIET PODSTAWOWY MIDI - WERSJA C 382.67 PLN



NOWA JAKOŚĆ - WSPÓLNA SIŁA                              Pharmavita
PAKIETY PODSTAWOWE MIDI FREE

Wersja A
Ilość Nazwa Zdjęcie Opis Cena netto Informacje

1 AC-Zymes 100 kapsułek
- suplement diety

Zawiera 2 mld żywych kultur 
bakterii Acidophilus. 56.48 PLN

Pakiet startowy zawierające 
najlepiej rotujące produkty z 
dodatkowym 9% rabatem

WARTOŚĆ PAKIETU PRZED 
RABATEM:
CENA NETTO 649.85 PLN
VAT 54.43 PLN
RAZEM 704.30 PLN

WYSYŁKA GRATIS

RABATY:
5% RABAT na fakturze
4% RABAT rozliczany fakturą 
marketingową

Kwota do zapłaty  (- 5%)
669.14 PLN BRUTTO
617,35 PLN NETTO

Koszt zakupu pakietu to 
669.14 PLN brutto.
WYSYŁKA GRATIS

Łączna marża na produkty w 
pakiecie midi free wyniesie 
34%

3
Chelated Zinc
100 tabletek

- suplement diety

cynk chelatowany, dzięki tej formie 
biodostępność  cynku jest 
kilkakrotnie większa

25.00 PLN

4 Full Spectrum
90 tabletek

- suplement diety

Tabletki o przedłużonym 
uwalnianiu zawierające naturalne 
witaminy z warzyw i owoców oraz 
minerały w postaci chelatów (o 
zwiększonej wchłanialności)

34.72 PLN

3 Iron Plus
100 tabletek

- suplement diety

żelazo w postaci organicznego 
chelatu o zwiększonej 
wchłanialności wzbogacone w 
naturalną witaminę C oraz 
kompleks bioflawonoidów 

31.02 PLN

1 Lion Kids Multivitamin 
+ Vitamin D 90 tabletek

- suplement diety

Bardzo bogaty kompleks 
witaminowo-mineralny 
przeznaczony dla dzieci w wieku 
szkolnym.

36.94 PLN

1 ParaProteX
100 tabletek

- suplement diety

Unikalny i najlepiej sprzedający się 
produkt firmy Calivita. Zestaw 
silnych wyciągów roślinnych o 
działaniu przeciwbakteryjnym i 
przeciwpasożytniczym.

103.61 PLN

1 Pro Selenium
60 tabletek

- suplement diety
selen w połączeniach organicznych 25.00 PLN

2 Senior Formula
90 tabletek

- suplement diety

Preparat wzmacniający dla 
seniorów. 52.31 PLN

1 Silk & Shine Shampoo
250 ml

łagodny szampon, przeznaczony do 
codziennego użytku. 16.26 PLN

PAKIET PODSTAWOWY MIDI FREE - WERSJA A 649.85 PLN



NOWA JAKOŚĆ - WSPÓLNA SIŁA                              Pharmavita
PAKIETY PODSTAWOWE MIDI FREE

Wersja B
Ilość Nazwa Zdjęcie Opis Cena netto Informacje

1 AC-Zymes 100 kapsułek
- suplement diety

Zawiera  2 mld żywych kultur  bakterii 
Acidophilus. 56.48 PLN

Pakiet startowy zawierające 
najlepiej rotujące produkty z 
dodatkowym 9% rabatem

WARTOŚĆ PAKIETU PRZED 
RABATEM:
CENA NETTO 657,26  PLN
VAT 55.04 PLN
RAZEM 714.30 PLN

WYSYŁKA GRATIS

RABATY:
5% RABAT na fakturze
4% RABAT rozliczany fakturą 
marketingową

Kwota do zapłaty  (- 5%)
678.59 PLN BRUTTO
624.40 PLN NETTO
WYSYŁKA GRATIS

Łączna marża na produkty w 
pakiecie midi free wyniesie 
34%

1 Chelated Zinc 100 tabletek
- suplement diety

cynk  chelatowany,  dzięki  tej  formie  biodostępność 
cynku jest kilkakrotnie większa 25.00 PLN

3 Full Spectrum 90 tabletek
- suplement diety

Tabletki  o  przedłużonym  uwalnianiu  zawierające 
naturalne  witaminy  oraz  minerały  w  postaci 
chelatów.

34.72 PLN

2 Iron Plus 100 tabletek
- suplement diety

żelazo w postaci organicznego chelatu o 
zwiększonej  wchłanialności 
wzbogacone  w  naturalną  witaminę  C 
oraz kompleks bioflawonoidów 

31.02 PLN

1 Lion Kids Multivitamin + 
Vitamin D 90 tabletek

- suplement diety

Bardzo bogaty kompleks  witaminowo-
mineralny  przeznaczony  dla  dzieci  w 
wieku szkolnym.

36.94 PLN

1 Nopalin 200 tabletek
- suplement diety

Nopalin,  wyciąg z opuncji o działaniu 
regulującym przemianę materii,  źródło 
cennego  błonnika  ,  skuteczny  przy 
zaparciach,  oczyszcza  jelito  grube, 
hamuje retencję wody. Nopalin pomaga 
utrzymać  właściwą  masę  ciała  oraz 
obniża poziom cholesterolu.

80.56 PLN

1 ParaProteX 100 tabletek
- suplement diety

Unikalny  i  najlepiej  sprzedający  się 
produkt firmy Calivita.  Zestaw silnych 
wyciągów  roślinnych  o  działaniu 
przeciwbakteryjnym  i 
przeciwpasożytniczym.

103.61 PLN

1 Pro Selenium 60 tabletek
- suplement diety

selen w połączeniach organicznych 25.00 PLN

2 Senior Formula 90 tabletek
-suplement diety Preparat wzmacniający dla seniorów. 52.31 PLN

1 Silk & Shine Shampoo
250 ml

łagodny  szampon,  przeznaczony  do  codziennego 
użytku. 16.26 PLN

1
Stress Management B-
Complex 100 tabletek – 

suplement diety

Produkt,  który  zawiera  kilkanaście 
różnych  substancji,  ściśle  ze  sobą 
współpracujących  w  procesach 
metabolicznych  organizmu.  Zawiera 
pełen  kompleks  witamin  z  grupy  nie 
tylko B1, B2, B6, ale też B12, cholinę i 
inozytol

42.59 PLN

PAKIET PODSTAWOWY MIDI FREE - WERSJA B 657.26 PLN

http://nopalin.html/


NOWA JAKOŚĆ - WSPÓLNA SIŁA                              Pharmavita
PAKIETY PODSTAWOWE MIDI FREE

Wersja C
Ilość Nazwa Zdjęcie Opis Cena netto Informacje

1 AC-Zymes 100 kapsułek
- suplement diety Zawiera 2 mld żywych kultur bakterii Acidophilus. 56.48 PLN

Pakiet startowy zawierające 
najlepiej rotujące produkty z 
dodatkowym 9% rabatem

WARTOŚĆ PAKIETU PRZED 
RABATEM:
CENA NETTO 652,23 PLN
VAT 57.07 PLN
RAZEM 709.30 PLN

WYSYŁKA GRATIS

RABATY:
5% RABAT na fakturze
4% RABAT rozliczany fakturą 
marketingową

Kwota do zapłaty  (- 5%)
673,4 PLN BRUTTO
619.62 PLN NETTO
WYSYŁKA GRATIS

Łączna marża na produkty w 
pakiecie midi free wyniesie 
34%

1 C-500 100 tabletek
- suplement diety

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu. 
1  tabletka  zawiera:  Witamina  C  (z 
owocem dzikiej róży) 500 mg

39,81 PLN

1 Chelated Zinc 100 tabletek
- suplement diety

cynk  chelatowany,  dzięki  tej  formie  biodostępność 
cynku jest kilkakrotnie większa 25.00 PLN

1 Full Spectrum 90 tabletek
- suplement diety

Tabletki  o  przedłużonym  uwalnianiu  zawierające 
naturalne  witaminy  oraz  minerały  w  postaci 
chelatów.

34.72 PLN

2 Iron Plus 100 tabletek
- suplement diety

żelazo w postaci organicznego chelatu o zwiększonej 
wchłanialności wzbogacone w naturalną witaminę C 
oraz kompleks bioflawonoidów 

31.02 PLN

1 Lion Kids Multivitamin + 
Vitamin D 90 tabletek

- suplement diety
Bardzo  bogaty  kompleks  witaminowo-mineralny 
przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym.

36.94 PLN

1 Nopalin 200 tabletek
- suplement diety

Nopalin,  wyciąg z opuncji o działaniu 
regulującym przemianę materii,  źródło 
cennego  błonnika  ,  skuteczny  przy 
zaparciach,  oczyszcza  jelito  grube, 
hamuje retencję wody. Nopalin pomaga 
utrzymać  właściwą  masę  ciała  oraz 
obniża poziom cholesterolu.

80.56 PLN

1 ParaProteX 100 tabletek
- suplement diety

Unikalny  i  najlepiej  sprzedający  się 
produkt firmy Calivita.  Zestaw silnych 
wyciągów  roślinnych  o  działaniu 
przeciwbakteryjnym  i 
przeciwpasożytniczym.

103.61 PLN

1 Pro Selenium 60 tabletek
- suplement diety

selen w połączeniach organicznych 25.00 PLN

1 Rhodiolin 120 kapsułek
- suplement diety

Rhodiolin zawiera  unikalną  roślinę 
leczniczą,  Rhodiola  rosea  o 
niezwykłych  właściwościach 
adaptogennych. Rhodiolin to skuteczne 
rozwiązanie  w  walce  ze  stresem  czy 
depresją.

91.67 PLN

1 Senior Formula 90 tabletek
-suplement diety Preparat wzmacniający dla seniorów. 52.31 PLN

2 Silk & Shine Shampoo
250 ml

łagodny  szampon,  przeznaczony  do  codziennego 
użytku. 16.26 PLN

1
Stress Management B-
Complex 100 tabletek – 

suplement diety

Zawiera  pełen  kompleks  witamin  z 
grupy nie tylko B1, B2, B6, ale też B12, 
cholinę i inozytol

42.59 PLN

PAKIET PODSTAWOWY MIDI FREE - WERSJA C 652.23 PLN

http://nopalin.html/


NOWA JAKOŚĆ - WSPÓLNA SIŁA                              Pharmavita
PAKIETY PODSTAWOWE MAX

Wersja A
Ilość Nazwa Zdjęcie Opis Cena netto Informacje

2 AC-Zymes 100 kapsułek
- suplement diety

Zawiera  2  mld żywych  kultur  bakterii 
Acidophilus. 56.48 PLN

Pakiet startowy zawierające 
najlepiej rotujące produkty z 
dodatkowym 12% rabatem

WARTOŚĆ PAKIETU PRZED 
RABATEM:
CENA NETTO 1086,33 PLN
VAT 94.27 PLN
RAZEM 1180.60 PLN

WYSYŁKA GRATIS

RABATY:
5% RABAT na fakturze
7% RABAT rozliczany fakturą 
marketingową

Kwota do zapłaty  (- 5%)
1121.65 PLN BRUTTO
1032.14 PLN NETTO
WYSYŁKA GRATIS

Łączna marża na produkty w 
pakiecie max wyniesie 37%

3 Chelated Zinc 100 tabletek
- suplement diety

cynk  chelatowany,  dzięki  tej  formie 
biodostępność  cynku jest kilkakrotnie 
większa

25.00 PLN

5 Full Spectrum 90 tabletek
- suplement diety

Tabletki  o  przedłużonym  uwalnianiu 
zawierające  naturalne  witaminy  oraz 
minerały w postaci chelatów.

34.72 PLN

3 Iron Plus 100 tabletek
- suplement diety

żelazo w postaci organicznego chelatu 
o  zwiększonej  wchłanialności 
wzbogacone  w  naturalną  witaminę  C 
oraz kompleks bioflawonoidów 

31.02 PLN

2 Lion Kids Multivitamin + 
Vitamin D 90 tabletek

- suplement diety

Bardzo bogaty kompleks witaminowo-
mineralny przeznaczony dla  dzieci  w 
wieku szkolnym.

36.94 PLN

2 ParaProteX 100 tabletek
- suplement diety

Unikalny  i  najlepiej  sprzedający  się 
produkt firmy Calivita. Zestaw silnych 
wyciągów  roślinnych  o  działaniu 
przeciwbakteryjnym  i 
przeciwpasożytniczym.

103.61 PLN

2 Pro Selenium 60 tabletek
- suplement diety

selen w połączeniach organicznych 25.00 PLN

4 Senior Formula 90 tabletek
-suplement diety Preparat wzmacniający dla seniorów. 52.31 PLN

3 Silk & Shine Shampoo
250 ml

łagodny  szampon,  przeznaczony  do 
codziennego użytku. 16.26 PLN

1
Stress Management B-
Complex 100 tabletek – 

suplement diety

Zawiera  pełen  kompleks  witamin  z 
grupy  nie  tylko  B1,  B2,  B6,  ale  też 
B12, cholinę i inozytol

42.59 PLN

PAKIET PODSTAWOWY MAX - WERSJA A 1086.33 PLN



NOWA JAKOŚĆ - WSPÓLNA SIŁA                               Pharmavita
PAKIETY PODSTAWOWE MAX

Wersja B
Ilość Nazwa Zdjęcie Opis Cena netto Informacje

1 AC-Zymes 100 kapsułek
- suplement diety Zawiera 2 mld żywych kultur bakterii Acidophilus. 56.48 PLN

Pakiet startowy zawierające 
najlepiej rotujące produkty z 
dodatkowym 12% rabatem

WARTOŚĆ PAKIETU PRZED 
RABATEM:
CENA NETTO 1078,88 PLN
VAT 91,22 PLN
RAZEM  1170,10 PLN

WYSYŁKA GRATIS

RABATY:
5% RABAT na fakturze
7% RABAT rozliczany fakturą 
marketingową

Kwota do zapłaty  (- 5%)
1111,66 PLN BRUTTO
1024.94 PLN NETTO
WYSYŁKA GRATIS

Łączna marża na produkty w 
pakiecie max wyniesie 37%

1 C-500 100 tabletek
- suplement diety

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu. 
1  tabletka  zawiera:  Witamina  C  (z 
owocem dzikiej róży) 500 mg

39,81 PLN

3 Chelated Zinc 100 tabletek
- suplement diety

cynk chelatowany, dzięki tej formie biodostępność 
cynku jest kilkakrotnie większa 25.00 PLN

3 Full Spectrum 90 tabletek
- suplement diety

Tabletki  o  przedłużonym  uwalnianiu  zawierające 
naturalne  witaminy  oraz  minerały  w  postaci 
chelatów.

34.72 PLN

3 Iron Plus 100 tabletek
- suplement diety

żelazo  w  postaci  organicznego  chelatu  o 
zwiększonej  wchłanialności  wzbogacone  w 
naturalną  witaminę  C  oraz  kompleks 
bioflawonoidów 

31.02 PLN

2 Lion Kids Multivitamin + 
Vitamin D 90 tabletek

- suplement diety
Bardzo  bogaty  kompleks  witaminowo-mineralny 
przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym.

36.94 PLN

1 Nopalin 200 tabletek
- suplement diety

Nopalin, wyciąg z opuncji o działaniu 
regulującym przemianę materii, źródło 
cennego  błonnika  ,  skuteczny  przy 
zaparciach,  oczyszcza  jelito  grube, 
hamuje  retencję  wody.  Nopalin 
pomaga utrzymać właściwą masę ciała 
oraz obniża poziom cholesterolu.

80.56 PLN

2 ParaProteX 100 tabletek
- suplement diety

Unikalny  i  najlepiej  sprzedający  się 
produkt firmy Calivita. Zestaw silnych 
wyciągów  roślinnych  o  działaniu 
przeciwbakteryjnym  i 
przeciwpasożytniczym.

103.61 PLN

1 Pro Selenium 60 tabletek
- suplement diety

selen w połączeniach organicznych 25.00 PLN

1 Rhodiolin 120 kapsułek
- suplement diety

Rhodiolin zawiera  unikalną  roślinę 
leczniczą,  Rhodiola  rosea  o 
niezwykłych  właściwościach 
adaptogennych. Rhodiolin to skuteczne 
rozwiązanie  w  walce  ze  stresem  czy 
depresją.

91.67 PLN

3 Senior Formula 90 tabletek
-suplement diety Preparat wzmacniający dla seniorów. 52.31 PLN

2 Silk & Shine Shampoo
250 ml

łagodny  szampon,  przeznaczony  do  codziennego 
użytku. 16.26 PLN

1
Stress Management B-
Complex 100 tabletek – 

suplement diety

Zawiera  pełen  kompleks  witamin  z 
grupy  nie  tylko  B1,  B2,  B6,  ale  też 
B12, cholinę i inozytol

42.59 PLN

PAKIET PODSTAWOWY MAX - WERSJA B 1078.88 PLN

http://nopalin.html/


NOWA JAKOŚĆ - WSPÓLNA SIŁA                              Pharmavita
PAKIETY PODSTAWOWE MAX

Wersja C
Ilość Nazwa Zdjęcie Opis Cena netto Informacje

1 AC-Zymes 100 kapsułek
- suplement diety Zawiera 2 mld żywych kultur bakterii Acidophilus. 56.48 PLN

Pakiet startowy zawierający 
rozszerzony zestaw najlepiej 
rotujących produktów z 
dodatkowym 12% rabatem

WARTOŚĆ PAKIETU PRZED 
RABATEM:
CENA NETTO 1085.92 PLN
VAT 91.78 PLN
RAZEM 1177.70 PLN

WYSYŁKA GRATIS

RABATY:
5% RABAT na fakturze
7% RABAT rozliczany fakturą 
marketingową

Kwota do zapłaty  (- 5%)
1118.87 PLN BRUTTO
1031.62 PLN NETTO
WYSYŁKA GRATIS

Łączna marża na produkty w 
pakiecie max wyniesie 37%

1 Arginine Plus 100 tabletek
- suplement diety

Składniki aktywne/1 tabletka:
L-arginina 500 mg
Mangan (chelat aminokwasowy) 0,6 mg
Kwas alfa-ketoglutarowy 50 mg

68.52 PLN

1 Bee Power 50 kapsułek
- suplement diety

Royal Jelly – Mleczko pszczele. Spożywanie 
wyciągu z mleczka pszczelego jest bardzo korzystne 
dla człowieka m.in. wzmacnia odporność

31.94 PLN

1 C-500 100 tabletek
- suplement diety

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu. 
1 tabletka zawiera: Witamina C (z owocem dzikiej 
róży) 500 mg

39,81 PLN

2 Chelated Zinc 100 tabletek
- suplement diety

cynk chelatowany,  dzięki  tej  formie biodostępność 
cynku jest kilkakrotnie większa 25.00 PLN

3 Full Spectrum 90 tabletek
- suplement diety

Tabletki  o  przedłużonym  uwalnianiu  zawierające 
naturalne  witaminy  oraz  minerały  w  postaci 
chelatów.

34.72 PLN

2 Iron Plus 100 tabletek
- suplement diety

żelazo  w  postaci  organicznego  chelatu  o 
zwiększonej  wchłanialności  wzbogacone  w 
naturalną  witaminę  C  oraz  kompleks 
bioflawonoidów 

31.02 PLN

1 Lion Kids Multivitamin + 
Vitamin D 90 tabletek

- suplement diety

Bardzo  bogaty  kompleks  witaminowo-mineralny 
przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym. 36.94 PLN

1 Nopalin 200 tabletek
- suplement diety

Nopalin, wyciąg z opuncji o działaniu regulującym 
przemianę  materii,  źródło  cennego  błonnika  , 
skuteczny przy zaparciach,  oczyszcza jelito  grube, 
hamuje  retencję  wody.  Nopalin pomaga utrzymać 
właściwą  masę  ciała  oraz  obniża  poziom 
cholesterolu.

80.56 PLN

2 ParaProteX 100 tabletek
- suplement diety

Unikalny i najlepiej  sprzedający się produkt firmy 
Calivita.  Zestaw  silnych  wyciągów  roślinnych  o 
działaniu  przeciwbakteryjnym  i 
przeciwpasożytniczym.

103.61 PLN

1 Pro Selenium 60 tabletek
- suplement diety

selen w połączeniach organicznych 25.00 PLN

1 Pure Yuca 100 kapsułek
- suplement diety

Pure  Yucca,  wyciąg  z  juki  oczyszcza  stawy  z 
toksyn,  skutecznie  wspomaga  organizm  w 
chorobach  reumatycznych  (gościec,  zapalenie 
stawów) czy chorobach jelita grubego.  Pure Yucca 
jest  znakomitym  środkiem  odtruwającym  i 
oczyszczającym.

51.85 PLN

1 Rhodiolin 120 kapsułek
- suplement diety

Rhodiolin zawiera  unikalną  roślinę  leczniczą, 
Rhodiola  rosea  o  niezwykłych  właściwościach 
adaptogennych. Rhodiolin to skuteczne rozwiązanie 
w walce ze stresem czy depresją.

91.67 PLN

2 Senior Formula 90 tabletek
-suplement diety Preparat wzmacniający dla seniorów. 52.31 PLN

2 Silk & Shine Shampoo
250 ml

łagodny  szampon,  przeznaczony  do  codziennego 
użytku. 16.26 PLN

1
Stress Management B-
Complex 100 tabletek – 

suplement diety

Zawiera pełen kompleks witamin z grupy nie tylko 
B1, B2, B6, ale też B12, cholinę i inozytol 42.59 PLN

PAKIET PODSTAWOWY MAX - WERSJA C 1085.92 PLN

http://pure-yucca.html/
http://nopalin.html/


NOWA JAKOŚĆ - WSPÓLNA SIŁA                              Pharmavita
PAKIET PODSTAWOWY  XXL

Ilość Nazwa Zdjęcie Opis Cena netto Informacje

3 AC-Zymes 100 kapsułek
- suplement diety Zawiera 2 mld żywych kultur bakterii Acidophilus. 56.48 PLN

Pakiet startowy zawierający 
rozszerzony zestaw najlepiej 
rotujących produktów z 
dodatkowym 15% rabatem 
dedykowany do rozdzielenia 
na 3, 4 apteki

WARTOŚĆ PAKIETU PRZED 
RABATEM:
CENA NETTO 3239.52 PLN
VAT 278.78 PLN
RAZEM  3518.30 PLN

WYSYŁKA GRATIS

RABATY:
5% RABAT na fakturze
10% RABAT rozliczany 
fakturą marketingową

Kwota do zapłaty  (- 5%)
3342.58 PLN BRUTTO
3077.54 PLN NETTO
WYSYŁKA GRATIS

Łączna marża na produkty w 
pakiecie xxl wyniesie 40%

1 Arginine Plus 100 tabletek
- suplement diety

Składniki aktywne/1 tabletka:
L-arginina 500 mg, Mangan (chelat aminokwasowy) 
0,6 mg, Kwas alfa-ketoglutarowy 50 mg

68.52 PLN

2 Bee Power 50 kapsułek
- suplement diety

Royal Jelly – Mleczko pszczele. Spożywanie 
wyciągu z mleczka pszczelego jest bardzo korzystne 
dla człowieka m.in. wzmacnia odporność

31.94 PLN

2 C-500 100 tabletek
- suplement diety

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu. 
1 tabletka zawiera: Witamina C (z owocem dzikiej 
róży) 500 mg

39,81 PLN

8 Chelated Zinc 100 tabletek
- suplement diety

cynk chelatowany,  dzięki  tej  formie biodostępność 
cynku jest kilkakrotnie większa 25.00 PLN

10 Full Spectrum 90 tabletek
- suplement diety

Tabletki  o  przedłużonym  uwalnianiu  zawierające 
naturalne  witaminy  oraz  minerały  w  postaci 
chelatów.

34.72 PLN

8 Iron Plus 100 tabletek
- suplement diety

żelazo  w  postaci  organicznego  chelatu  o 
zwiększonej  wchłanialności  wzbogacone  w 
naturalną  witaminę  C  oraz  kompleks 
bioflawonoidów 

31.02 PLN

4 Lion Kids Multivitamin + 
Vitamin D 90 tabletek

- suplement diety

Bardzo  bogaty  kompleks  witaminowo-mineralny 
przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym. 36.94 PLN

2 Nopalin 200 tabletek
- suplement diety

Nopalin, wyciąg z opuncji o działaniu regulującym 
przemianę  materii,  źródło  cennego  błonnika  , 
skuteczny przy zaparciach,  oczyszcza jelito  grube, 
hamuje retencję wody.

80.56 PLN

4 ParaProteX 100 tabletek
- suplement diety

Unikalny i najlepiej  sprzedający się produkt firmy 
Calivita.  Zestaw  silnych  wyciągów  roślinnych  o 
działaniu  przeciwbakteryjnym  i 
przeciwpasożytniczym.

103.61 PLN

3 Pro Selenium 60 tabletek
- suplement diety

selen w połączeniach organicznych 25.00 PLN

1 Pure Yuca 100 kapsułek
- suplement diety

Pure  Yucca,  wyciąg  z  juki  oczyszcza  stawy  z 
toksyn,  wspomaga  organizm  w  chorobach 
reumatycznych, chorobach jelita grubego. 51.85 PLN

2 Rhodiolin 120 kapsułek
- suplement diety

Rhodiolin zawiera  unikalną  roślinę  leczniczą, 
Rhodiola  rosea  o  niezwykłych  właściwościach 
adaptogennych. Rhodiolin to skuteczne rozwiązanie 
w walce ze stresem czy depresją.

91.67 PLN

6 Senior Formula 90 tabletek
-suplement diety Preparat wzmacniający dla seniorów. 52.31 PLN

6 Silk & Shine Shampoo
250 ml

łagodny  szampon,  przeznaczony  do  codziennego 
użytku. 16.26 PLN

1 Spirulina Chlorella Plus
100 tabletek - suplement diety

Oczyszcza organizm, wzmacnia oraz pełni  funkcję 
odkwaszające  i  odżywcze.  Zestaw  witamin  i 
minerałów pochodzących  z  warzyw,  alg  morskich 
oraz ziół.

83.33 PLN

1 Spirulina Max 60 tabletek
- suplement diety

Algi  to  cenny  dodatek  do  diet  wegetariańskich, 
wzmacnia  system  immunologiczny  organizmu. 
Reguluje poziom hormonów, oczyszcza organizm z 
ciężkich metali.

38.89 PLN

2
Stress Management B-
Complex 100 tabletek

– suplement diety

Zawiera pełen kompleks witamin z grupy nie tylko 
B1, B2, B6, ale też B12, cholinę i inozytol 42.59 PLN

PAKIET PODSTAWOWY XXL 3239.52 PLN

http://pure-yucca.html/
http://nopalin.html/
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