
W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH PACJENTÓW, PRZED 
ROZPOCZĘCIEM TERAPII  KIERUJEMY PACJENTA NA KWALIFIKACJĘ  

LEKARSKĄ  ORAZ WYKONUJEMY PODSTAWOWY PAKIET BADAŃ  
LABORATORYJNYCH: 

- MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ Z ROZMAZEM,  

- ELEKTROLITY: SÓD, POTAS, MAGNEZ, 

- KREATYNINA, 

- ENZYM WĄTROBOWY: AST. 

KOSZT KWALIFIKACJI LEKARSKIEJ DO KROPLÓWEK WYNOSI 100ZŁ   

PRZY ZAKUPIE PAKIETU 5 KROPLÓWEK UDZIELAMY RABATU -  5% 

PRZY ZAKUPIE PAKIETU 10 KROPLÓWEK UDZIELAMY RABATU -  10% 



KROPLÓWKI WITAMINOWE 
I MINERAŁY 



KOKTAJL WITAMINOWY  
A, C, D3, B1, B2, B5, B6, B12, KWAS FOLIOWY, BIOTYNA  

250ZŁ  

Witamina A i C działają antyoksydacyjnie, poprawiając stan skóry, włosów i paznokci w 
połączeniu z witaminy z grupy B usprawniają procesy metaboliczne oraz wspierają pracę 

układu nerwowego. Witamina D3 zawarta w kroplówce wpływa na podwyższenie jej stężenia 
w organizmie dzięki czemu pozwala na profilaktykę chorób układu kostnego. Kroplówka 

polecana jest również w przypadku Pacjentek planujących założenie rodziny. Kwas foliowy 
pozytywnie wpływa na rozwój cewy nerwowej u dziecka. Biotyna i witaminy korzystnie 
wpływają na kondycję mieszka włosowego poprawiając stan włosów co w połączeniu z 

kroplówką z minerałami pozwala na zwiększenie szans przyjęcia się włosów po przeszczepie.  

KROPLÓWKĘ  W SZCZEGÓLNOŚCI POLECAMY: 

❖ Pacjentom z niedoborami witaminy D3, oraz z narażeniem na osteoporozę,

❖ Wegetarianom z racji narażenia na niedobory witamin z grupy B,

❖ Osobom odczuwającym przewlekłe zmęczenie, 

❖ Pacjentom po przeszczepie włosów,

❖ Pacjentom z zaburzeniami wchłaniania z przewodu pokarmowego,

❖ Pacjentom po urazach mięśniowo kostnych,

❖ Pacjentkom planującym zajście w ciążę.



KOKTAJL Z MINERAŁAMI 
CYNK, SELEN, MOLIBDEN, MIEDŹ , CHROM, ŻELAZO, JOD, MANGAN 

150ZŁ  

Kroplówka pozwala na efektywne uzupełnienie niedoborów pierwiastków śladowych, które 
odpowiedzialne są za kondycję naszej skóry, włosów i paznokci. Warunkują prawidłową 
funkcję mięśnia sercowego oraz mięśni szkieletowych. Koktajl polecamy szczególnie 

Pacjentom z niedoborami żelaza lub chcącym powstrzymać apetyt na słodycze, dzięki czemu 
jest idealnym uzupełnieniem różnego rodzaju diet. 

KROPLÓWKĘ  W SZCZEGÓLNOŚCI POLECAMY: 

❖ Pacjentom z niedoborami żelaza,

❖ Pacjentkom planującym zajście w ciążę, 

❖ Pacjentom z zaburzeniami pracy tarczycy, 

❖ Pacjentom na dietach odchudzających chcących powstrzymać łaknienie na słodycze. 



KROPLÓWKA  Z 
WITAMINAMI 

Z GRUPY B I MAGNEZEM 
B1, B2, B5, B6, B12, KWAS FOLIOWY, BIOTYNA, MAGNEZ 

170ZŁ  

Witaminy z grupy B wspierają pracę układu nerwowego, zwiększają zdolności poznawcze, 
pomagają w chwilach wymagających skupienia i wytężonej pracy umysłowej. Jest to również 
zestaw przygotowany z myślą o Pacjentach po urazach kostno - mięśniowych, lub udarach 
chcących przyspieszyć procesy regeneracyjne. Kwas foliowy korzystnie wpływa na rozwój 

cewy nerwowej u płodu oraz przyczynia się do poprawy wchłaniania żelaza. Magnez 
warunkuje prawidłowe funkcjonowanie mięśni szkieletowych oraz mięśnia sercowego. 

Pomaga w walce ze skurczami oraz poprawia wydolność układu nerwowego.

KROPLÓWKĘ  W SZCZEGÓLNOŚCI POLECAMY: 

❖ Pacjentom po urazach kostno szkieletowych, 

❖ Pacjentom z niedoborami żelaza,

❖ Osobom chcącym poprawić swoja koncentrację i przyspieszyć procesy myślowe,

❖ Pacjentom odczuwającym chroniczne zmęczenie i stres,

❖ Pacjentkom planującym zajście w ciążę, 

❖ Sportowcom, 

❖ Pacjentom cierpiącym na skurcze, 



KROPLÓWKA Z WITAMINĄ  C 

1G-100ZŁ   
7,5G-200ZŁ  
25G- 350ZŁ  

Witamina C to jeden z najpopularniejszych składników kroplówek. Do jej głównych 
właściwości należy działanie antyoksydacyjne pozwalające usuwać wolne rodniki z naszego 
organizmu co przyczynia się do spowolnienia procesów starzeniowych. Jest ona pomocna w 

zwiększeniu wydolności organizmu na wysiłek fizyczny oraz znacząco poprawia 
funkcjonowanie układu immunologicznego. Polecana jest jako wsparcie w walce z chorobami 

przewlekłymi oraz infekcjami wirusowymi np. grypie. 

KROPLÓWKĘ  W SZCZEGÓLNOŚCI POLECAMY: 

❖ Pacjentom w okresie infekcji wirusowych bakteryjnych i grzybiczych,

❖ Pacjentom z osłabionym układem immunologicznym, 

❖ Pacjentom chcącym wesprzeć terapie medyczne w trakcie chorób przewlekłych,

❖ Pacjentom chcącym zadbać o usunięcie wolnych rodników z organizmu.



ANTYOKSYDANTY  



KROPLÓWKA Z 
GLUTATIONEM I WITAMINĄ  C 

120ZŁ  

Glutation to endogenny związek chemiczny syntezowany w naszym organizmie w śladowych 
ilościach. Obecny styl życia, pośpiech, stres, aktywność fizyczna naraża nasz organizm i 

komórki na stres okysdacyjny spowodowany krążącymi wolnymi rodnikami. Powodując ich 
uszkodzenia i przyspieszenie procesów starzeniowych i katabolicznych. Dzięki glutationowi 
nasz organizm jest w stanie znacząco zregenerować swoje komórki oraz kluczowe narządy 

takie jak wątroba czy trzustka. Usprawnia on syntezę testosteronu w mięśniach i przyspiesza 
syntezę aminokwasów a tym samym poprawia wchłanianie białek istotnych dla naszej tkanki 

mięśniowej. Znacząco wpływa on na obniżenie stężenia kortyzolu, tzw hormonu stresu w 
naszym organizmie, oraz znacząco poprawia metabolizm organizmu pomagając walczyć z 
kilogramami.  Glutation korzystnie wpływa na proces przyjmowania chemioterapeutyków 

oraz radioterapii osłaniając zdrowe komórki organizmu.  

KROPLÓWKĘ  W SZCZEGÓLNOŚCI POLECAMY: 

❖ Pacjentom uprawiającym sport celem zwiększenia wydolności fizycznej,

❖ Pacjentom z zaburzeniami pracy i uszkodzeniami wątroby lub trzustki, 

❖ Pacjentom odczuwającym chroniczne zmęczenie i stres, 

❖ Pacjentom w trakcie leczenia chemioterapeutykami oraz radioterapii, 

❖ Pacjentom na dietach redukcyjnych, 

❖ Pacjentom z przewlekłymi chorobami wirusowymi i bakteryjnymi, 

❖ Pacjentom borykającym się ze zmianami i wypryskami skórnymi. 



KROPLÓWKA Z KWASEM 
ALFA - LIPONOWYM 

120ZŁ  

Kwas alfa - liponowy to jeden z najskuteczniejszych antyoksydatnów, dzięki swoim 
właściwościom protekcyjnym na układ nerwowy a w szczególności wzmocnieniu osłonek 
mielinowych w neuronach znajduje on zastosowanie w profilaktyce i wsparciu leczenia 
chorób układu nerwowego takich jak stwardnienie rozsiane czy choroba Alzheimer’a. 

Dodatkowo kwas alfa - liponowy badzo skutecznie wspiera Pacjentów w walce z wysokim 
poziomiem trójglicerydów i cholesterolu frakcji LDL, powodującej wzrost ryzyka na 

wystąpienie chorób układu sercowo - naczyniowego. Kroplówkę polecamy osobom chorym 
na cukrzycę, gdyż kwas alfa - liponowy bardzo skutecznie pozwala na obniżenie poiomu 
cukru i pomaga w uwrażliwieniu komórek na działanie endogennej insuliny co również 

wykazuje działanie profilaktyczne zachorowań na cukrzycę. Ponad to kroplówka wspiera 
sportowców okresie wysiłku wspomagając regenerację mięśniową i odbudowę zapasów 

glikogenu w wątrobie. Dodatkowo wykazano działanie wspierające usuniecie metali ciężkich z 
organizmu przy regularnym przyjmowaniu tego preparatu. 

KROPLÓWKĘ  W SZCZEGÓLNOŚCI POLECAMY: 

❖ Pacjentom uprawiającym sport celem zwiększenia wydolności fizycznej,

❖ Pacjentom z zaburzeniami pracy trzustki oraz Pacjentom chorym na cukrzycę,

❖ Pacjentom odczuwającym chroniczne zmęczenie i stres, 

❖ Pacjentom z podwyższonym poziomem trójglicerydów i cholesterolu LDL, 

❖ Pacjentom z przewlekłymi chorobami wirusowymi i bakteryjnymi, 

❖ Pacjentom z grupy ryzyka zachorowalności na stwardnienie rozsiane,

❖ Pacjentom z chorobami neurologicznymi.



REGENERACJA 



KROPLÓWKA Z 
SOLCOSERYLEM 

120ZŁ  

Solcoseryl produkowany jest z dializatu krwi cieląt wysokiej jakości, dzięki temu wykazuje 
doskonałe właściwości regenerujące i wygajające. Jego działaniem w szczególności powinni 
zainteresować się sportowcy, u których wymagana jest skuteczna regeneracja obciążonych 
stawów oraz mięśni. Solcoseryl znacząco przyspiesza procesy gojenia ran i owrzodzeń na 

skórze. Uzyskuje się rewelacyjne efekty leczenia pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelit 
czy wrzodami przewodu pokarmowego. Działanie solcoserylu znajduje zastosowanie u 

Pacjentów z dysfunkcjami mięśnia sercowego np. w przypadku miażdżycy zarostowej tętnic, 
gdyż wspomaga on proces oczyszczania ich ze złogów cholesterolowych. 

KROPLÓWKĘ  W SZCZEGÓLNOŚCI POLECAMY: 

❖ Pacjentom uprawiającym sport celem przyspieszenia regeneracji protreningowej,

❖ Pacjentom z ranami, odleżynami czy problemami ze stopą cukrzycową,

❖ Pacjentom z miażdżycą zarostową tętnic wieńcowych,  

❖ Pacjentom chorującym na reumatoidalne zapalenie stawów, 

❖ Pacjentom chorującym na wrzodziejące zapalenie jelita, 

❖ Pacjentom cierpiącym an wrzody przewodu pokarmowego. 



OFERTA 
KROPLÓWEK 

WITAMINOWYCH 


