
KOKTAJLE WITAMINOWE 



Energia i witalność 



Redukcja stresu 



Wysiłek fizyczny 



> Terapia witaminowa dobierana jest indywidualnie, pod okiem lekarza 
oraz z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Jej celem jest uzupełnić 

niedobory, oczyścić, wzmocnić oraz zregenerować organizm. 
 

> Dzięki wykorzystaniu terapii witaminowej proces leczenia pacjenta 
skraca się i jest bardziej efektywny. Substancje podawane w kroplówkach

wchłaniają się natychmiastowo i w 100%.

Napisz lub zadzwoń 
kom. +48 600 437 090 

e-mail: grobelnaagnieszka@wp.pl



Czujesz się osłabiony, przemęczony, brakuje Ci energii? 
Potrzebujesz witamin z grupy B oraz magnezu.

Witamina B6 wzmacnia nerwy i siły obronne. Reguluje centralne procesy w przemianie 
materii. Uczestniczy we wchłanianiu białek i tłuszczów.
Witamina B12 zapobiega powstawaniu depresji i chronicznego zmęczenia.
Witamina B9 bierze udział w syntezie kwasów nukleinowych, z których powstaje DNA. 
Tym samym reguluje wzrost i funkcjonowanie wszystkich komórek. Kwas foliowy z 
witaminą B12 uczestniczy też w tworzeniu i dojrzewaniu czerwonych krwinek, ma zatem
działanie krwiotwórcze.
Magnez stabilizuje funkcje układu nerwowego i usprawnia pracę szarych komórek. 
 Zmniejsza też  nadpobudliwość komórek nerwowych, działając na organizm 
uspokajająco. Poprawia pamięć i myślenie.



Podczas stresowych sytuacji nasz organizm wydziela kortyzol, hormon, 
który występując w dużych ilościach w naszym organizmie wpływa 

niekorzystnie na jego funkcjonowanie. Jeżeli żyjesz w ciągłym biegu i 
stresie, powinieneś dostarczyć witaminy B5, B12, C, E oraz D.

Witamina B5 uczestniczy w produkcji hormonów łagodzących stres.
Witamina B12 pomaga organizmowi w wydzielaniu endorfin, czyli tzw. „hormonów 
szczęścia”, sprawiających, że nasz organizm niemal natychmiast zyskuje odprężenie.
Witamina C jest ważnym składnikiem w regulacji wydzielania kortyzolu, który jest 
produkowany przez nadnercza.
Witamina E wraz z witaminami B i C, regeneruje i chroni system nerwowy i układ 
odpornościowy. Jeśli pojawi się niedobór witaminy E, organizm jest bardziej podatny
na wystąpienie depresji.
Witamina D pozytywnie wpływa na proces redukcji stresu oraz zmęczenia.



Osoby aktywne fizycznie skupiają swoją uwagę na treningu i spalaniu 
zbędnych kalorii, często jednak zapominają o dostarczaniu niezbędnych 

witamin 
i minerałów, a przecież związki te są katalizatorami wielu procesów 

biochemicznych organizmu.
Witamina B1 bierze udział w procesie generowania energii podczas aktywności fizycznej, dlatego jej 
niedobór jest powiązany ze spadkiem wydolności fizycznej. Szczególnie u sportowców spożywających duże 
ilości pożywienia, dzienna dawka witaminy powinna być większa. Wysokie dawki witaminy B1 sprzyjają 
również regeneracji organizmu.
Witamina B5  w sporcie koncentruje się na działaniu acetylokoenzymu A (acetyl-CoA), który powstaje przy 
użyciu kwasu pantotenowego. Acetyl-CoA jest odpowiedzialny za syntezę glikogenu – źródła energii dla 
pracujących mięśni.
Witamina B6 jej niedostateczna ilość zmniejsza wydolność tlenową organizmu, powoduje wolniejszą 
regenerację oraz zmniejsza maksymalną moc u badanych sportowców.
Witamina C  posiada bardzo silne właściwości antyoksydacyjne, ponieważ jej cząsteczka jest bardzo 
wrażliwa na działanie tlenu. Dzięki temu może ona chronić komórki przed niszczącym działaniem wolnych 
rodników i zwiększać status antyoksydacyjny organizmu.
Witamina E zapobiega i redukuje zmęczenie mięśni. Jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania 
zarówno mięśni szkieletowych, jak i mięśnia sercowego.
Glutation pomaga skrócić czas regeneracji po wysiłku, zmniejszyć zmęczenie i obolałość mięśni oraz 
poprawić formę.



Zdrowa mama 



Zdrowy tata 



Odchudzanie 



Odporność 



Planując ciążę, kobieta powinna zacząć przyjmować witaminy już ok. 3 
miesiące wcześniej, aby zapewnić ich prawidłowy poziom w organizmie.

Kwas foliowy to pierwszy i najważniejszy ze składników, które powinna suplementować kobieta 
starająca się o dziecko. Może zapobiegać on rozwojowi wrodzonych wad układu nerwowego 
(wady cewy nerwowej). Odrywa też ważną rolę w działaniu układu krwiotwórczego oraz ma 
korzystny wpływ na rozwój komórek organizmu.
Witamina B6 wpływa na powstawanie progesteronu i odżywienie błony śluzowej macicy. 
Odpowiada ona za utrzymanie odpowiedniego stężenia progesteronu we krwi, który ma za 
zadanie utrzymanie ciąży.
Witamina B8 zwiększa stężenie progesteronu w fazie lutealnej oraz zmniejsza stężenie wolnego 
testosteronu, czyli zwiększa szansę na poczęcie.
Witamina B12 zapewnia kobiecie odpowiedni poziom czerwonych krwinek i chroni przed 
anemią, wzmacniając organizm i przygotowując go do ciąży. Ponadto  wpływa na utrzymanie 
równowagi psychicznej, koi nerwy i podnosi odporność na stres.
Witamina E ma dobroczynny wpływ na owulację, rozwój komórek płciowych oraz zarodka. 
Pomaga uniknąć poronień oraz ma wpływ na wydzielanie hormonu gonadotropowego, który ma 
wpływ na prawidłowe działanie narządów rozrodczych kobiety. Witamina E zapobiega także 
wcześniactwu i występowaniu wad wrodzonych u niemowląt.
Witamina D3  przyjmowana już na 3 miesiące przed planowanym zapłodnieniem wpływa na 
produkcję wysokiej jakości zarodków i uzyskanie ciąży.



Przygotowania do bycia ojcem nie rozpoczynają się tuż przed przyjściem 
dziecka na świat, a około trzy miesiące przed ciążą 

(tyle trwa  okres spermatogenezy).

Cynk zapobiega obniżeniu testosteronu, a tym samym zmniejszenia ilości nasienia. 
Sprzyja wytwarzaniu nowego nasienia i reguluje żywotność plemników. Cynk chroni 
także mężczyznę przed zaburzeniami potencji oraz hipogonadyzmem, czyli 
dysfunkcją jąder.
Selen odpowiada on m.in. za ruchliwość witki plemnika, a tym samym jego 
możliwości dotarcia do komórki jajowej kobiety. Odpowiedni poziom selenu 
wzmaga produkcję testosteronu, a tym samym popęd seksualny.
Witamina D3 ma dobroczynny wpływ na jakość plemników oraz poziom hormonów 
androgenowych, głównie testosteronu. A to od niego m.in. zależy libido mężczyzny.
Witamina C jest ona ważnym przeciwutleniaczem wpływającym na nasienie, jej funkcja
sprowadza się do ochrony DNA plemników przed uszkodzeniami przez wolne 
rodniki. Zapobiega ona także zlepianiu się plemników.



Witaminy i minerały mogą skutecznie pomóc w odchudzaniu. Szczupła 
sylwetka jest nie tylko atrakcyjna, ale również pozwala zachować zdrowie na 

długie lata. Wśród witamin wpływających na odchudzanie najczęściej 
wymienia się witaminy z grupy B, witaminę C oraz witaminę D.

Witaminy z grupy B biorą udział w przemianach cukrowo-tłuszczowo-białkowych i ich
niedobór może zahamować te przemiany. Braki witamin z grupy B mogą utrudniać 
przemianę węglowodanów, tłuszczy i białek, a przez to będziesz mieć mniej energii i 
trudniej będzie Ci schudnąć.
Witamina C jednym ze skutków niedoboru tej witaminy jest obniżenie wydolności 
fizycznej. W konsekwencji mamy gorsze samopoczucie, nie możemy prawidłowo 
ćwiczyć i spalać odpowiedniej ilości kalorii.
Witamina D u osób, których masa ciała jest powyżej normy częściej występuje 
niedobór tej witaminy. Zatem  istnieje związek witaminy D z procesem odchudzania.
Niezbędne są również minerały, takie jak: cynk, jod oraz chrom. Przyspieszają one 
nasz metabolizm i regulują przemianę tłuszczów w energię. 



W okresie jesienno-zimowym pojawiają się przeziębienia i stany obniżenia 
odporności. Wtedy głównie sięgamy po witaminy i minerały. Natomiast 

warto jednak wiedzieć, że odporność należy budować przez cały rok.

Witamina C pobudza wzrost i sprawność komórek odpornościowych. Witamina C stymuluje 
również rozwój krwinek białych, zwalczających drobnoustroje, oraz uszczelnia naczynia 
krwionośne.
Witamina B6 bierze udział przy tworzeniu przeciwciał i w dużym stopniu wpływa na 
odporność, ale również na układ nerwowy, a także na ciśnienie krwi, skurcze mięśni i pracę 
serca.
Witamina D podnosi odporność, wzmacnia kości, dobrze działa na system nerwowy i serce. 
Witamina D zwiększa odporność organizmu, pobudza układ odpornościowy, „pomagając” 
limfocytom T w walce z patogenami. W okresie poinfekcyjnym przyspiesza rekonwalescencję 
organizmu.
Cynk chroni przed infekcjami, wzmacnia odporność, łagodzi pierwsze objawy przeziębienia 
(kaszel, katar, chrypkę).
Magnez zwiększa sprawność działania układu immunologicznego i skraca czas choroby. Jest 
też niezbędny w procesie rozwoju kości i ich mineralizacji.



Uroda 



Kac stop 



Ozonoterapia 





Witaminy mają nieoceniony wpływ na nasze zdrowie. Wzmacniają naszą 
odporność, zapobiegają chorobom, stymulują procesy zachodzące w 

organizmie. Często zapominamy jednak o korzystnym wpływie witamin na 
skórę.

Witamina A wpływa nie tylko na naskórek, ale i skórę właściwą. Nadaje większą 
gładkość i promienny koloryt naskórkowi. Skórę właściwą stymuluje do produkcji 
kolagenu, sprawiając, że staje się grubsza i bardziej napięta. Również wpływa na 
spłycenie zmarszczek.
Witamina C to silny antyoksydant, który usuwa ze skóry wolne rodniki. Pobudzając
produkcję kolagenu i elastyny – wygładza drobne zmarszczki i poprawia napięcie 
skóry. Świetnie sprawdza się też w profilaktyce przebarwień.
Witamina E wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka, poprawia jego nawilżenie i 
spowalnia odparowywanie z niego wody, sprawiając, że staje się bardziej odporny 
na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych. Dzięki temu skóra staje się 
gładsza, bardziej miękka i elastyczna, a zmarszczki płytsze.



Po udanej imprezie szybko musisz stanąć na nogi i nie chcesz spędzić całego 
dnia z bólem głowy? Dzięki kroplówce szybko poprawimy Twoje 

samopoczucie a objawy po upojeniu alkoholowym zostaną zlikwidowane.

Witamina C jej działanie polega na zwiększeniu ilości białych krwinek, 
co sprzyja usuwaniu etanolu z krwi, a także na eliminacji aldehydu 
octowego – substancji chemicznej, w którą przekształca się alkohol. To 
właśnie ten związek odpowiada za przykre objawy kaca, takie jak bóle 
głowy, nudności i wymioty.
Glukoza hamuje ona zmiany metaboliczne wywołane przez etanol i 
sprawia, że organizm szybciej się odtruwa, a zatem kac trwa krócej.
Witaminy z grupy B wspomogą oczyszczanie organizmu, co zmniejszy 
dolegliwości związane z wypiciem zbyt dużej ilości napojów 
wyskokowych. Także przeciwdziałają złemu samopoczuciu i nastrojowi 
depresyjnemu mogącemu się pojawić dzień po upojeniu.



 Polecana szczególnie dla osób o wzmożonym wysiłku fizycznym w tym 
aktywnie uprawiającym sport bądź aktywnych zawodowo. 

W trakcie zabiegu, wykorzystując krew jako transport bezpośredni do 
najbardziej oddalonych tkanek, stwierdzono przyswajalność 

dobroczynnego działania ozonu na poziomie 100%. Dzięki właściwościom 
utleniającym, ozon daje potężny zastrzyk energii.

Ozonowanie krwi to metoda z niesamowitym efektem już tego samego dnia.  
Zastosowanie kuracji w seriach daje sportowcom niezwykłą poprawę kondycji 
fizycznej bez żadnych skutków ubocznych.
Wzrasta liczba czerwonych krwinek, które odpowiedzialne są za transport tlenu do 
wszystkich komórek organizmu, w tym oczywiście do mięśni. A im lepiej dotlenione
są mięśnie, tym dłużej i wydajniej mogą pracować.
Wszystkie właściwości ozonu medycznego przekładają się na ogólną poprawę 
wydolności sportowca. Dzięki temu może on ćwiczyć dłużej, ciężej, mniej się 
męczyć, a co za tym idzie – osiągać lepsze wyniki sportowe.



Dietetyka 



Szczególnie u kobiet wprowadzenie odżywiania zgodnego z 
poszczególnymi fazami cyklu przynosi bardzo dobre efekty w postaci 
przywrócenia prawidłowego funkcjonowania układu hormonalnego i 
odpornościowego. Cykl kobiecy można podzielić na 4 fazy. Każda z tych 
faz ze względu na procesy w niej zachodzące potrzebuje innego sposobu 
odżywiania, innych produktów, które dostarczą potrzebne w danym cyklu 
witaminy i minerały. 
Innym ważnym aspektem są alergie pokarmowe, na skutek których ciało 
zmaga się z ciągłym stanem zapalnym.

Trzymanie się zdrowej diety, zwłaszcza na początku, może być bardzo 
trudne. Nieregularne posiłki, stres, natłok zajęć – to wszystko nie sprzyja 

przygotowywaniu zdrowych posiłków i sprawia, że często w biegu 
sięgamy po rzeczy, które nie do końca są zdrowe czy dobre dla naszej 

sylwetki. Zapraszamy na konsultacje dietetyczne, aby dowiedzieć się jak 
prawidłowo się odżywiać. 



Trychologia 



Trychologia to dziedzina wiedzy mieszcząca się pomiędzy 
fryzjerstwem a dermatologią. Zajmuje się problemami skóry głowy i 

badaniem włosów. Pozwala diagnozować i leczyć. Jeżeli masz 
problem z wypadającymi włosami, swędzącą skórą głowy lub 

uporczywym łupieżem, to skorzystaj z usług trychologa. 

Trycholog podczas badania skóry głowy bada stan mieszków 
włosowych, ocenia, czy naczynia krwionośne (są one mikroskopijnych 
wielkości) w prawidłowy sposób odżywiają mieszki i czy aby zbyt dużo 
mieszków nie znajduje się w uśpieniu z powodu niedożywienia. Takie 
uśpione mieszki to zazwyczaj efekt różnego rodzaju zatruć.
Do badania wykorzystywany jest specjalny mikroskop z mikrokamerą – 
dzięki temu włos i skóra głowy są oglądane w 200-krotnym 
powiększeniu (w najnowszych modelach włosy powiększane są 250 
razy). Trycholog określa jaki jest procent włosów w poszczególnych 
fazach. 


