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Noble Health to produkty, których 
skuteczność i jakość została 

potwierdzona licznymi nagrodami. 
Dzięki temu możesz mieć pewność, 
że nasze preparaty spełnią Twoje

oczekiwania.

Noble Health – najczęściej nagradzana polska 
marka w kategorii Premium Wellness.

Kiedy w 2009 powstawała marka 
Noble Health przyświecał nam jeden 
cel: stworzyć takie kosmetyki i suple-
menty diety, których sami chcielibyśmy 
używać każdego dnia i polecać swoim 
przyjaciołom i najbliższym. Takie, dzięki 
którym każdego dnia czulibyśmy się 
coraz lepiej i czerpali z życia jak najwięcej. 
Tak aby zdrowie nigdy nie stanowiło 
żadnego ograniczenia. Popularność 
naszych produktów, także wśród profe-
sjonalistów, gwiazd filmu czy muzyki, jak 
również liczne nagrody potwierdziły, że 
nam się to udało.

Przez te lata rozwinęliśmy naszą 
działalność: rozpoczęliśmy współpracę 
z ekspertami i ośrodkami naukowymi, 
zorganizowaliśmy eventy i konferencje 
branżowe, a nasze produkty zaczęły być 
dostępne w największych drogeriach, 
aptekach, salonach SPA, sklepach 
zielarskich i tych ze zdrową żywnością. 

Naszą misją pozostała niezmienna chęć 
podnoszenia jakości życia poprzez 
troskę o ciało, zdrowie i dobre samopo-
czucie każdego dnia. 

Z przyjemnością zatroszczymy się również 
o Twoje, jeśli tylko zaprosisz nas do 
swojego świata.
 
Agnieszka Owczarek, 
prezes firmy Noble Health

Produkty Noble Health dzielą 
się na 3 linie kompleksowo 
dbające o Twoje zdrowie, urodę 
i dobre samopoczucie. 

Slim Line – w trosce 
o szczupłą sylwetkę

Health Line – w trosce
o Twoje samopoczucie

Beauty Line – w trosce 
o Twoje piękno
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MISIE NA ZDROWE WŁOSY
Piękne i lśniące włosy to symbol kobiecości. 
Dzięki naszym żelkom zadbasz o ich zdrowie, 
odpowiedni kolor i blask. Każdy miś zawiera 
13 składników odżywczych, których zawartość 
w zalecanej dziennej porcji pokrywa 100% lub 
więcej swojego dziennego zapotrzebowania!

Biotyna, cynk i selen pomagają zachować 
zdrowe włosy.

Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej 
pigmentacji włosów. Korzystnie wpływa na kolor 
i blask włosów.

Kto powiedział, że troska o włosy 
nie może być przyjemna?!

Zaproponowaliśmy nowe i smaczne rozwią-
zanie w postaci kolorowych żelek o pomarań-
czowym smaku. Każda z nich zawiera tylko 
3 kalorie.

„Smaczny i skuteczny sposób na 
zdrowe i gęste włosy! Miśki są pyszne 
w smaku, dlatego łatwo pamiętać 
o codziennym ich zażywaniu. To 
moje pierwsze witaminowe żelki jako 
suplement diety. Polecam wszystkim 
dziewczynom!”*

Honorata Skarbek, piosenkarka

* Wszystkie przytoczone opinie znajdziesz na stronie www.noblehealth.comSuplement diety dla dorosłych w postaci żelek 

60
ŻELEK

*% RWS – Referencyjna 
Wartość Spożycia 

w 2 żelkach

Smaczny miś pomoże 
Twoim włosom już dziś...
… zachować zdrowie i zachwycić 
swoim blaskiem!

GMO
FREE

Bez GMO

500%* 
100%* 
100%* 
100%* 

biotyny
cynku
selenu
miedzi

Witaminy na włosy w formie żelek 

NATURALNY SMAK I KOLOR 5-krotnie niższa zawartość 
cukru niż w zwykłych żelkach



Class A Collagen 
w tabletkach

Tabletka Class A Collagen to idealne połą-
czenie takich składników, jak kolagen klasy 
A z ryb morskich, kwas hialuronowy, 
ekstrakt z pestek winogron, witamin i mine-
rałów. Żebyś miała pewność, że stosujesz 
pewne rozwiązania, preparat poddaliśmy 
badaniom.

Dlaczego warto wybrać 
kolagen rybi klasy A?
Tabletki Class A Collagen zawierają naj-
wyższej jakości kolagen rybi klasy A typu 
I. Przypomina on swoją budową kolagen 
ludzki. Dzięki temu jest wyjątkowo dobrze 
przyswajany przez organizm. Jest także 
całkowicie bezzapachowy i bezsmakowy, 
dzięki najwyższej jakości surowcom.  

Te cechy sprawiają, że kolagen klasy A to 
rozwiązanie godne polecenia.

Witamina C wspiera prawidłową 
produkcję kolagenu w celu poprawnego 
funkcjonowania skóry, zapewniając jej 
m.in. zdrowy wygląd.

Proantocyjanidyny z pestek wino-
gron wspomagają ogólny stan zdrowia 
i wygląd skóry.

Cynk pomaga w prawidłowej syntezie 
białka, korzystnie wpływa na zdrowie 
włosów, skóry i paznokci.

Witamina E to skuteczny przeciwu-
tleniacz, który chroni komórki Twojego 
organizmu przed stresem oksyda-
cyjnym – jedną z możliwych przyczyn 
starzenia.

Badania nad preparatem Class A Collagen zostały 
przeprowadzone w Collegium Medicum Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika dwoma specjalistycznymi 
metodami: korneometrii (badanie wilgotności skóry) 
i spektometrii atomowej (analiza pierwiastkowa włosa).
Badania te jasno pokazały wysoką skuteczność 
w zakresie przeciwdziałania suchości skóry. Jej 
nawilżenie po zakończeniu stosowania preparatu 
było nawet 3-krotnie większe od stanu początkowego.

Badania wykazały również pozytywny wpływ Class A 
Collagen na włosy. Analiza wykazała większą zawar-
tość pierwiastków we włosach i to, że ich poziom 
osiągnął prawidłowe wartości.

„Badanie skuteczności kolagenu w odniesieniu 
do włosów i skóry”
Autor: dr Violetta Tomaszewicz, 
mgr Maria Chrzanowska

Nie składamy obietnic bez pokrycia! 
Działanie Class A Collagen zostało potwierdzone w badaniach.

„Class A Collagen to unikatowy nutrikosmetyk, 
który został skomponowany ze składników 
najwyższej jakości. W preparatach dostępnych 
na rynku często możemy znaleźć tańsze i gorsze 
jakościowo odpowiedniki. Warto zwrócić uwagę 
na skład produktu, gdyż tylko kolagen klasy A, 
pozyskiwany z ryb ma najlepsze oddziaływanie 
na nasz organizm. Pozytywne działanie Class 
A Collagen w tabletkach potwierdza test 
na Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika. Wyniki 3-miesięcznych badań oka-
zały się znakomite – aż u 75% badanych osób 
nastąpił wzrost wilgotności i nawilżenia skóry. 
Polecam każdej kobiecie!”

dr Violetta Tomaszewicz
kosmetolog, trycholog 

„Cenię naturalne produkty dobrej jakości. 
Zanim kupię jakiś produkt, dokładnie sprawdzam 
skład. Noble Health to marka godna zaufania. 
Mam wrażliwą skórę, która wymaga intensyw-
nej pielęgnacji, a tabletki Class A Collagen nigdy 
mnie nie zawiodły. Dzięki nim odzyskałam 
nawilżenie i blask mojej cery.”

Olga Borys, aktorka

Suplement diety 

90 niepowlekanych tabletek

ha

shimoto friendly ko
lagen rybi 100% gluten free



Idealny do
skóry suchej, 

wrażliwej
i skłonnej do 

alergii

Intensywnie nawilżający krem 
na dzień Class A Collagen

Głęboko regenerujący krem
na noc Class A Collagen

Wszystko dla piękna
i młodszego wyglądu
Twojej skóry!

Każdego dnia przywitaj dzień ze świeżą, 
wypoczętą i aksamitną w dotyku cerą!

Każdego dnia skóra Twojej twarzy potrzebuje ochrony i specjalistycznej pielęgnacji. 
Dlatego opracowaliśmy krem na dzień Class A Collagen, który głęboko nawilży skórę 
i będzie bronił jej przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Krem na dzień Class A Collagen to pielęgnująca formuła z kolagenem rybim klasy A, 
komórkami macierzystymi z winogron i kompleksem dotleniającym, która nawilży skórę, 
poprawi jej elastyczność i jędrność i zapewni ochronę w ciągu całego dnia!

Wyobraź to sobie. Ty słodko śpisz, a kolagen i inne składniki kremu na noc Class A Collagen 
ciężko pracują, by rano Twoja cera była promienna, gładka i pełna blasku. Czy to nie 
wspaniała wizja?

Krem na noc Class A Collagen ma potrójne działanie regenerujące, które wiąże 
i zatrzymuje wodę w głębszych warstwach skóry. Przywraca prawidłowy stan nawilżenia 
naskórka, wygładza zmarszczki i hamuje procesy starzenia skóry. Łagodzi i koi podraż-
nienia powstałe w ciągu dnia.

Kolagen pochodzenia rybiego. Dzięki zdol-
ności wiązania wody silnie nawilża, pobudza 
procesy odnowy naskórka i głęboko odżywia.

Komórki macierzyste z winogron 
posiadają wysoką zawartość antyoksydantów, 
zwalczających wolne rodniki. Chronią skórę 
przed szkodliwym działaniem promieniowania 
i poprawiają elastyczność cery.

Pantenol poprawia barierę lipidową naskórka. 
Łatwo wnika w głąb skóry, przyspiesza proces 
regeneracji, pielęgnuje i chroni skórę przed 
szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.

Kompleks dotleniający zapewnia najlepsze 
dotlenienie skóry od samego rana.

Kolagen odpowiada za prawidłowe funkcjo-
nowanie skóry. Zapewnia jej głęboką odnowę 
i przywraca witalność. Przeciwdziała pojawianiu 
się zmarszczek.

Witamina E pełni funkcję naturalnego 
przeciwutleniacza. Hamuje procesy starzenia 
się skóry. Wspomaga regenerację komórek 
i łagodzi podrażnienia. Pomaga utrzymać 
optymalny poziom wilgoci.

Hialuronian sodu jest ceniony w kosmetyce 
ze względu na swoje właściwości nawilżające 
i łagodzące. Wpływa na utrzymanie młodego 
i zdrowego wyglądu skóry. Poprawia 
elastyczność, wygładza i ujędrnia skórę.

„Próbowałam różnych kremów, ale w tym 
zakochałam się od pierwszego wejrzenia.”

Adrianna Pindara, prezenterka TV

parabenów, barwników,
oleju parafinowego0% „Krem musi nawilżać, a jednocześnie być 

lekki i nie zostawiać tłustej warstwy. Jeżeli 
szukacie takiego, polecam Noble Health na 
dzień i na noc.”

Ania Głowacka, blogerka @czescanna

50 ml

Noble Health zawsze stawiał na pierwszym miejscu bezpieczeństwo. Dlatego w             naszych kremach nie znajdziesz parabenów, barwników i oleju parafinowego.

50 ml



Czy możesz wyobrazić sobie romantyczną kolację bez świec 
i nastrojowej muzyki? Pewnie tak, ale czy byłaby wtedy 
idealna? Nie! Podobnie jest z ochroną skóry. Możesz stosować 
sam krem na dzień lub na noc, ale pełnię rezultatów osiągniesz, 
kiedy będziesz działać kompleksowo!

Produkty Noble Health to jedyne produkty zawiera-
jące w swoim składzie kolagen rybi najwyższej klasy A. 
Nie zawierają w swoim składzie żelatyny wieprzowej 
ani wołowej.

ZRÓB 3 PROSTE KROKI, 
ABY MIEĆ PIĘKNĄ SKÓRĘ!

Pokremuj rano twarz intensywnie 
nawilżającym kremem na dzień 
Class A Collagen, który będzie 
chronił Twoją skórę w ciągu dnia 
przed szkodliwym wpływem czynni-
ków środowiskowych, nawilży i wspo-
może rewitalizację, przywracając jej 
naturalny blask.

W trakcie dnia pamiętaj o tabletkach 
Class A Collagen zawierających 
kolagen, witaminy C i E, ekstrakt 
z pestek winogron, kwas hialuronowy, 
cynk, selen czy biotynę. Tylko od 
środka dostarczysz skórze właściwe 
fundamenty.

Wmasuj wieczorem w skórę twarzy 
głęboko regenerujący krem na 
noc Class A Collagen, który 
kompleksowo odbuduje strukturę 
skóry, niwelując oznaki starzenia. 
Rano poczujesz, że Twoja cera jest 
świeża, wypoczęta i aksamitna 
w dotyku.

1 2 3

Kolagen w proszku + witamina C
             Tabletki, kapsułki, a może... 
               proszek do rozpuszczenia i wypicia? 

Ta ostatnia forma pozwoli Ci przyjąć bogatą dawkę 
kolagenu w wyjątkowo przyjemny, bo smaczny sposób!

Jeśli chcesz zadbać o prawidłowe funkcjonowanie skóry, 
preparat Kolagen w proszku + witamina C powstał 
właśnie z myślą o Tobie.

Wraz z wiekiem organizm człowieka produkuje 
coraz mniejszą ilość kolagenu. To wtedy mogą pojawić 
się problemy ze skórą (np. zmarszczki, przebarwienia) 
czy włosami (kruszenie, wypadanie).

Przygotowaliśmy dla Ciebie kolagen klasy A z ryb i witaminę C, 
w której nie znajdziesz ani konserwantów, ani barwników, 
ani aromatów, ani żadnych innych substancji dodatkowych! 
Tylko 2 składniki o najwyższym stężeniu.

Przyjemne
z pożytecznym!
Wygodna forma proszku sprawia, że preparat 
możesz wsypać do szklanki wody lub swojego 
ulubionego napoju, a następnie ze smakiem 
wypić. Produkt możesz również dodać do 
jogurtu albo koktajlu.

Kolagen zastosowany w preparacie ma postać hydrolizatu!
„Hydrolizat kolagenu przyswaja się znacznie łatwiej – jest bowiem pocięty na wystarczająco małe 
kawałki, które organizm szybko wykorzystuje. Układ trawienny potrzebuje mniej czasu i energii na 
jego przetrawienie i wchłonięcie do krwiobiegu. Jednak najważniejsza informacja to ta o zawartości 
kolagenu – im wyższa, tym lepsza, przy czym najlepszy jest hydrolizat kolagenu rybiego.”

dr Marek Szołtysik, 
Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Witamina C pomaga w produkcji kolagenu, zapewniając 
prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych 
oraz skóry, a dodatkowo chroni komórki przed stresem 
oksydacyjnym.

Dlaczego kolagen jest tak ważny dla Twojej skóry?

Suplement diety 

100 g

kolagen rybi 100%

substancji
pomocnicznych0%



Acerola, zwana wiśnią z Barbados, 
pochodzi z Wysp Karaibskich. Jej owoce 
mają jasny czerwony kolor i cienką 
skórkę. Czemu o tym wszystkim 
piszemy?

Bo ekstrakt z Aceroli posłużył nam za 
podstawę produktu, który oddajemy w Twoje 
ręce.

Acerola jest znana z wysokiej zawartości 
witaminy C. Stosuj ją, jeśli chcesz ochronić 
się przed stresem oksydacyjnym, czyli 
wpływem wolnych rodników na komórki 
Twojego organizmu.

100% naturalnego ekstraktu 
i 0% substancji dodatkowych.

  

Dbamy o najwyższą jakość surowców
w trosce o Twoje zdrowie. 

Witamina C zawarta 
w produkcie:

pomaga chronić komórki 
przed stresem oksydacyjnym
  
wspomaga pracę układu 
odpornościowego
  
pomaga zmniejszyć zmęczenie 
i znużenie
  
pomaga prawidłowo funkcjonować 
układowi nerwowemu

60 kapsułek

„Wiem jakie skutki może nieść ze sobą stres 
oksydacyjny. Dlatego od dawna szukałam 
czegoś naturalnego, co będzie chroniło mój 
organizm przed wolnymi rodnikami. 

Postawiłam na Acerolę z witaminą C. I jak na 
razie jestem bardzo zadowolona :)”

Kasia, klientka

Czy wiesz, że...

owoc aceroli ma nawet kilkanaście 
razy więcej witaminy C niż poma-
rańcza?

Acerola
Suplement diety 

40 niepowlekanych tabletek

Biotyna na włosy + krzem
Jedna mała tabletka to aż 600% dziennego zapotrze-
bowania na biotynę, która pomoże Ci zachować zdrowie 
włosów. A to nie wszystko...

Każda kobieta pragnie mieć piękne, zdrowe, lśniące 
włosy. Ta myśl przyświecała nam, gdy opracowywaliśmy 
preparat Biotyna na włosy + krzem i dlatego zawarliśmy 
w nim cały szereg składników, które Twoje włosy 
pokochają: nie tylko biotynę, ale również cynk, selen czy 
miedź.

Biotyna, cynk i selen pomagają zachować 
zdrowe włosy.

Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji 
włosów. Wpływa na kolor i blask włosów.

To czego potrzebujesz!
Dzienna dawka to 100% Referencyjnej Wartości Spożycia 
(RWS) selenu, niacyny, cynku, manganu, miedzi i aż 600% 
biotyny!

„Biotyna na włosy + krzem to produkt, który kompleksowo 
zadba o włosy – zawarte w nim substancje dbają o włosy 
od cebulek aż po same końce. Produkt rekomenduję 
każdej osobie, która chce poprawić kondycję włosów, 
nadać im blask oraz odbudować ich zdrową strukturę.”

Mariusz Kur, fryzjer, trycholog

„Jestem bardzo mile zaskoczona działaniem. U mnie 
efekty już po miesiącu są zadowalające, oczywiście 
kuracji nie przerywam i już zakupiłam kolejne opakowa-
nie :)”

Natalia S., klientka

Suplement diety 

substancji
pomocnicznych0%



Kolagen w proszku 
+ glukozamina i witamina C
Suplement diety 

Problemy z kośćmi i chrząstkami mogą poważnie utrudnić codzienne, prawidłowe funk-
cjonowanie.  A przecież w marzeniach powinna Cię ograniczać tylko Twoja wyobraźnia, 
zgadzasz się? Aby każdego dnia dostarczyć do organizmu substancje ważne dla Twoich 
kości i chrząstek opracowaliśmy preparat Kolagen w proszku + glukozamina i witamina C.

Dlaczego kolagen jest tak ważny?

Kolagen to budulec m.in. kości czy chrząstki stawowej. 
Niestety wraz z wiekiem organizm człowieka produkuje 
coraz mniejszą ilość kolagenu.
Kolagen użyty w preparacie to najwyższej klasy kolagen 
typu I pochodzący z ryb morskich. Swoją budową 
przypomina kolagen ludzki, dzięki czemu cechuje się 
dobrą przyswajalnością.

Idealne rozwiązanie dla osób, które 
nie lubią kapsułek lub tabletek!

Preparat ma postać proszku. Dzięki temu idealnie 
nadaje się do przygotowania z ulubionym napojem. Po 
prostu wsyp 2 płaskie łyżeczki produktu do szklanki wody 
lub innego napoju i wypij. Produkt możesz też śmiało 
dodać do jogurtu lub koktajlu.

W składzie produktu znajdziesz tylko 3 składniki 
bez konserwantów, aromatów i barwników: 
kolagen pozyskiwany z ryb morskich, glukozaminę 
pozyskiwaną ze skorupiaków i witaminę C.

Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, 
w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości 
i chrząstek. Dodatkowo chroni Cię przed stresem oksyda-
cyjnym i wspomaga pracę układu immunologicznego.

Kolagen typu I pozyskiwany z ryb morskich.

Glukozamina występuje w organizmie ludzkim i wchodzi 
w skład macierzy chrząstki stawowej. Jest niezbędna do 
budowy kości i chrząstek. Nasza glukozamina jest pochodzenia 
naturalnego – pochodzi z pancerzyków skorupiaków.

Składniki: 
50 g rukoli
1 gruszka
1 mandarynka
kilka listków mięty
1/2 limonki
1 łyżka KOLAGENU z glukozaminą 
i witaminą C
proszek z 1 kapsułki Aceroli

Sposób przyrządzenia
Miksuj wszystko do uzyskania 
jednolitej konsystencji.

„Hydrolizat kolagenu przyswaja się znacznie łatwiej – jest 
bowiem pocięty na wystarczająco małe kawałki, które orga-
nizm szybko wykorzystuje. Układ trawienny potrzebuje mniej 
czasu i energii na jego przetrawienie i wchłonięcie do krwio-
biegu. Jednak najważniejsza informacja to ta o zawartości 
kolagenu – im wyższa, tym lepsza, przy czym najlepszy jest 
hydrolizat kolagenu rybiego.”

dr Marek Szołtysik, Wydział Nauk o Żywności 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

„Latka lecą i nie młodnieję, więc 
zaczynam od dzisiaj kolagenową 
kurację w trosce o kości, 
chrząstki i cerę. Kolagen od 
@noblehealth jest najwyższej 
jakości kolagenem pochodzenia 
morskiego.”

Michał Dudziński, aktor

100 g

Kolagen zastosowany w preparacie 
ma postać hydrolizatu!

KOKTAJL
witalność i regeneracja



Suplement diety 
Witamina C
Witamina C – znana i ceniona od lat, 
głównie przez swój wpływ na odpor-
ność. Czy jednak dostarczasz jej sobie 
w odpowiedniej dawce? 

W 2 kapsułkach Witaminy C, którą dla 
Ciebie przygotowaliśmy zamknęliśmy aż 
1000 mg tej witaminy.

Po to by wesprzeć funkcjonowanie układu 
odpornościowego, zmniejszyć uczucie 
zmęczenia i znużenia i utrzymać prawidłowy 
metabolizm energetyczny.

Pamiętaj, dobrze funkcjonujący układ 
odpornościowy to mniejsze ryzyko, że 
coś niespodziewanego pokrzyżuje Twoje 
plany, np. zaplanowane wakacje lub 
urlop.

„Mega dawka witaminy co bardzo polecam, 
dodatkowo kapsułkę można otworzyć i rozpuścić 
sobie w wodzie. Super sprawa!”

Michalina, klientka
60 kapsułek

W składzie znajduje się witamina C
pochodząca m.in. z 3 owoców:

Dzika róża Cytryna Acerola

Problemy z koncentracją, skurcze, brak energii, drganie powiek. Takie objawy może 
dawać niedobór magnezu, z którym zmaga się, według niektórych szacunków, 
większość Polaków.

Właśnie dlatego opracowaliśmy preparat Magnez + B6. Preparat szczególnie polecany 
osobom, które prowadzą stresujący tryb życia lub intensywnie trenują.

Z Magnez + B6 dostarczysz organizmowi 100% 
dziennej dawki magnezu i witaminy B6!

Dzięki magnezowi, możesz zredukować 
uczucie zmęczenia. Pomaga on też 
w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
nerwowego i mięśni.

Odpowiada za utrzymanie prawidło-
wego metabolizmu energetycznego 
i równowagi elektrolitowej.

Witamina B6 wspomaga działanie 
układu odpornościowego. Pomaga 
w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
psychologicznych.

30 kapsułek

„Przetestowałam produkt Magnez 
+ B6 i muszę przyznać że naprawdę 
działa. Wyczuwam mniejsze zmęczenie. 
Polecam!„

Jola K., klientka

Czy wiesz, że...

magnez najlepiej przyjmować razem 
z witaminą B6, bo dzięki niej magnez 
lepiej się wchłania!

Magnez + B6

 I Twoja energia wraca!

Suplement diety 



BEAUTY LINE HEALTH LINE SLIM LINE
Class A Collagen

Sucha i wrażliwa
skóra

Paznokcie

Odchudzanie

Zmarszczki

Redukcja cellulitu

Redukcja apetytu

Stres i skurcze

Niedoskonałości skóry

Gluten Free

Wsparcie odporności

Stawy i kości

Naczynka

Rozstępy

Redukcja tłuszczu

Przebarwienia

Hashimoto friendly

Detox

Energia i wzmocnienie

Stres oksydacyjny

Włosy

Usuwanie wody

Redukcja zmęczenia

Równowaga
kwasowo-zasadowa

Class A Collagen
krem na dzień

Class A Collagen
krem na noc

Class A Collagen
krem pod oczy

Kolagen w proszku 
+ witamina C

Misie na
zdrowe włosy

Kolagen w proszku 
+ glukozamina

Biotyna na włosy
+ krzem Magnez + B6 Witamina C

w żelkachDuo Spirulin Witaminy dla
rodziny w żelkach

Get Slim Morning 
& Night Get Slim Cellulite Hydrodren Prodetox Activ+ Detox Max DETOX TEA na

dzień i na noc
Witamina D
w żelkachWitamina C Acerola

Czas to pieniądz. Przygotowaliśmy dla Ciebie małą ściągawkę, dzięki której szybko dowiesz się,  
które produkty Noble Health odpowiedzą najlepiej na Twoje potrzeby! www.noblehealth.com



Nie tylko dzieci lubią zajadać się 
żelkami. Dorośli także doceniają 
dobry smak. Ale nasze żelki mają 
więcej zalet. Przede wszystkim są 
pełne wartościowych składników 
odżywczych i mają tylko 3 kalorie. 
Są także wolne od syntetycznych 
aromatów i barwników. Pamiętaj, 
żeby nie przekraczać zalecanej 
porcji do spożycia, choć przez 
smak żelków może być to 
trudne... ;)

Alternatywa dla każdej 
osoby, która nie lubi 
kapsułek ani tabletek.

Jeśli nie przepadasz za kapsułkami 
i tabletkami, to jesteś w odpo-
wiednim miejscu. Nasze żelki to 
smaczne rozwiązanie dla każdej 
osoby, która chce wspomagać 
swój organizm w przyjemny sposób!

Witamina D
w żelkach
Suplement diety 

Słońce, plaża, lato nie tylko wiążą się 
z przyjemnością wypoczynku, ale również 
ze zdrowiem. Dzięki słońcu ludzki organizm 
może wytworzyć witaminę D, niezbędną 
dla utrzymania zdrowych kości i zębów. 
Niestety, według niektórych ekspertów 
ponad 80% Polaków może cierpieć 
z powodu niedoboru tej witaminy i to 
nie tylko zimą i jesienią. Wtedy z pomocą 
może przyjść suplementacja.

Witaminy dla rodziny w żelkach
Suplement diety 

Troszczymy się o swoich najbliższych, bo ich kochamy. Chcemy, by byli z nami jak 
najdłużej i cieszyli się zdrowiem i dobrą formą. Pomóc w tym może odpowiednia 
ilość witamin i składników mineralnych w codziennej diecie.

2 żelki preparatu Witaminy dla rodziny w 100% pokryją zapotrzebowanie 
na aż 11 składników odżywczych. Zapotrzebowanie Twoje i Twoich najbliższych.

Witamina D:
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości 
i zębów

pomaga w utrzymaniu prawidłowego 
poziomu wapnia we krwi

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
mięśni

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego

pomaga w prawidłowym wchłanianiu / 
wykorzystywaniu wapnia i fosforu

Witaminy dla rodziny to:
Witamina C pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Witamina E pomaga w ochronie komórek 
przed stresem oksydacyjnym.

Tiamina pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu serca.

Niacyna przyczynia się do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i znużenia.

Witamina B6 pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu nerwowego.

Witamina B12 pomaga w utrzymaniu 
prawidłowych funkcji psychologicznych.

Witamina A pomaga w utrzymaniu 
prawidłowego widzenia.

Witamina K przyczynia się do prawidłowego 
krzepnięcia krwi.

Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych 
kości i zębów.

Selen pomaga zachować zdrowe włosy 
i paznokcie.

Poznaj nowe i pyszne 
żelki ze składnikami 
odżywczymi!

Nie tylko Twoje
dzieci je pokochają,

Ty również!

W 2 żelkach 
znajdziesz aż 2000 j.m. 

WITAMINY D!

Dobry jabłkowy smak
to pewność, że również dzieci
pokochają Witaminy dla rodziny!

„Co roku jak przychodzi zima uzupełniam 
poziom witaminy D. W tym roku przerzuciłam 
się na tę od Noble Health. 

Wymienię tylko 2 powody: 1. duża ilość 
witaminy D (aż 2000 jednostek) oraz 
2. smak żelek :). Lepsze to niż kapsułki, bo 
o żelkach nie sposób zapomnieć. Po prostu 
smakują mi, a przy okazji uzupełniam 
poziom witaminy D.”

Karolina, klientka

„Witaminy dla rodziny skusiły mnie 
swoją zawartością. Aż 9 witamin, 
kwas foliowy, selen. I do tego wszystko 
w 100%! Stosowałam kiedyś tabletki 
z witaminami, ale szczerze mówiąc 
od dzieciństwa lubiłam żelki. Nareszcie 
mogę je jeść bez wyrzutów sumienia :) 
A i moje dzieciaki za nimi przepadają!”

Anna, mama 6-letniej Tosi 
i 8-letniego Kuby

60
żelek

60
żelek

- DZIECI - DOROŚLI



Suplement diety 

Z jakim owocem kojarzy Ci się witamina C? Bo 
nam z cytryną. Dlatego żelkom, w których 
zamknęliśmy 100% Referencyjnej Wartości 
Spożycia witaminy C nadaliśmy właśnie 
naturalny smak cytryny.

Prodetox Activ+
Suplement diety 

Czystek, mniszek lekarski czy pokrzywa od lat są znane ze swoich właściwości. W Prodetox 
Activ+ postanowiliśmy wykorzystać ekstrakty tych roślin, ale dodatkowo połączyć je 
z zielonym jęczmieniem, wapniem, witaminą C i D i to wszystko dostarczyć Ci w wygodnej 
formie syropu.

Głównym zadaniem Prodetox Activ+ jest wsparcie usuwania z organizmu wody i ubocz-
nych produktów przemiany materii, ale również utrzymanie Twojego wigoru na odpo-
wiednim poziomie. To preparat, po który mogą śmiało sięgnąć osoby prowadzące 
intensywny tryb życia.

Odporność i energia
dla całej rodziny!

Witamina C w żelkach

100% dziennego zapotrzebowania na 
witaminę C i D w dziennej dawce!

Poczuj zalety
organizmu wolnego
od zanieczyszczeń!

Pewnie doskonale znasz właści-
wości witaminy C, dlatego tylko 

przypomnimy, że witamina C:

Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego

Przyczynia się do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia

Pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu 
w celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania chrząstki, kości, zębów, 
skóry i naczyń krwionośnych

Przyczynia się do utrzymania prawidłowego 
metabolizmu energetycznego

Pomaga w ochronie komórek przed 
stresem oksydacyjnym

Pomaga w utrzymaniu prawidłowych 
funkcji psychologicznych

Ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego 
wspomaga proces wydalania z organizmu 
wody i produktów ubocznych przemiany 
materii.

Ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej 
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie nerek.

Ekstrakt z jęczmienia pomaga w ochronie 
komórek przed stresem oksydacyjnym.

Wapń pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
enzymów trawiennych i przyczynia się do 
prawidłowego krzepnięcia krwi.

Witamina C oraz wapń przyczyniają się 
do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
energetycznego.

„Kiedy zobaczyłam witaminę C jako żelki, 
wiedziałam, że muszę je mieć. Świetny 
pomysł, zwłaszcza, że teraz mój syn nie 
marudzi, kiedy go proszę, żeby wziął 
witaminkę”

Ola, klientka

„Mój smak! Prodetox przekonał mnie do siebie 
naturalnym składem – czystek, pokrzywa, mniszek, 
no i oczywiście zielony jęczmień. Mimo nawału 
pracy nie jestem zmęczona, mam więcej energii, 
chce mi się rano wstawać z łózka. Zniknęły 
problemy z wzdętym brzuchem. Produkt jest 
wydajny i bardzo smaczny, przypomina trochę 
sok lipy:). Uwielbiam :):) Na pewno kupię drugą 
butelkę.”

Jagoda, klientka

Czy wiesz, że...

...większość zwierząt potrafi 
sama wytwarzać witaminę C? 
Niestety organizm człowieka nie 
ma takich zdolności.

60
żelek

250
ml

- DZIECI - DOROŚLI



Get Slim Morning & Night
Suplement diety 

Get Slim Morning & Night to produkt, który został uhonorowany prestiżową nagrodą 
Prix de Beaute Cosmopolitan 2015 jako pierwszy suplement wspomagający redukcję 
masy ciała. Po niezależnych badaniach konsumenckich, zyskał również rekomendację 
Women’s Health jako wsparcie skutecznej redukcji wagi. Nas jednak przede wszystkim 
cieszą opinie tysięcy zwykłych kobiet, które mówią o tym, jak nasz preparat pomógł im 
odmienić swoją sylwetkę, a czasami życie.

Get Slim Morning & Night to suplement diety, przygotowany w dwóch formułach: na 
dzień i na noc. W obu znalazło się łącznie 15 substancji odżywczych, które dobraliśmy tak, 
byś łatwiej mogła osiągnąć postawione przed sobą cele.

Get Slim Morning – tabletki na dzień

Ekstrakt z zielonej herbaty wspomaga 
metabolizm i spalanie tłuszczów.

Ekstrakty: z zielonej kawy i zielonej 
herbaty dostarczają kofeiny, która wpływa na 
poczucie przypływu energii.

Ekstrakt z papryki Cayenne wspiera redukcję 
masy ciała.

Get Slim Night – tabletki na noc

Aloes korzystnie wpływa w stanach zmęczenia, 
stymuluje metabolizm, wspomaga procesy 
usuwania ubocznych produktów przemiany 
materii (działanie detoksykacyjne).

Chmiel działa relaksująco, wspomaga 
optymalne odprężenie, zasypianie i zdrowy 
sen.

Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego 
metabolizmu węglowodanów, kwasów tłusz-
czowych i innych makroskładników odżywczych.

Jeśli chcesz zadbać o swoją linię i mieć 
pewność, że dostarczasz organizmowi 
wartościowych substancji, Get Slim 
Morning & Night to suplement 
diety przeznaczony dla Ciebie!

„Do diet stworzona nie jestem. Dlatego 
wspomagam się suplementami od 
Noble Health.”

Zuza Brzezińska, modelka56 niepowlekanych tabletek na 
dzień i 28 na noc

Zrzuć zbędne kilogramy
z GET SLIM CLUB!
GET SLIM CLUB to 13 tygodni, w czasie których będziesz dążyć do wyszczuplenia sylwetki, 
zmiany nawyków żywieniowych i wyeliminowania złych przyzwyczajeń. Na czas tych 13 
tygodni dostaniesz szczegółowo rozpisany jadłospis na każdy dzień, dostęp do filmów 
z ćwiczeniami, dzięki którym będziesz mogła ćwiczyć w domu w czasie, który Ci będzie 
najbardziej pasował. Zyskasz także porady ekspertów, np. psychodietetyka czy trenera 
personalnego oraz suplementy, takie jak Get Slim Morning & Night.

Preparat Get Slim Morning & Night, jak i cały program GET SLIM 
CLUB brały udział w testach konsumenckich przeprowadzonych 
przez redakcję Women’s Health. Wzięło w nich udział aż 100 
kobiet.

Jak przyznają czytelniczki tego 
magazynu, po zażywaniu suplementów 
diety Noble Health aż:
 
74% zauważyło spadek masy ciała
63% zauważyło dodatkową energię
60% zauważyło lepsze trawienie
59% zauważyło zmniejszenie apetytu

Uczestniczki testu potwierdziły
pozytywne działanie Get Slim Club:

2 tabletki
na dzień

1 tabletka
na noc

Aż 96% testerek poleciłoby Get Slim Club swojej przyjaciółce. 
A to chyba najlepsza rekomendacja.

„Naprawdę trzeba wiele wysiłku, żeby zobaczyć 
efekty i szczerze powiem, że wątpiłam w cały 
ten pomysł na dietę i suplementy. Teraz z czystym 
sumieniem mogę powiedzieć, że było warto 
i nie żałuję!”

„Dzięki suplementom wyraźnie zauważyłam 
poprawę przemiany materii, brak chęci na 
słodycze (a to było moje uzależnienie) i więcej 
energii.”

www.getslimclub.com

2015



Get Slim Cellulite
Suplement diety 

Problemy ze skórą spędzają sen z oczu niejednej kobiecie. To właśnie niedoskonałości 
skóry, zaraz obok problemów z wagą są przyczyną największych naszych kompleksów. 
Byś mogła zatroszczyć się o stan swojej skóry, przygotowaliśmy Get Slim Cellulite 
z ekstraktem z winogron, wyciągiem z morszczynu czy ekstraktem z morwy białej.

To właśnie ekstrakt z pestek winogron wpływa na zdrowie i wygląd skóry. Ale oprócz 
tego wzmacnia naczynia krwionośne, wspomaga mikrokrążenie oraz prawidłowe funkcjo-
nowanie tkanki łącznej.

Dodatkowo skład Get Slim Cellulite 
uzupełniliśmy o takie składniki, jak:

Papryka Cayenne, która pomaga w kontroli 
masy ciała.

Wyciąg z morszczynu, zawierający jod, który 
przyczynia się do zachowania zdrowia skóry 
i metabolizmu energetycznego.

Morwa biała, która hamuje działanie enzymów 
odpowiedzialnych za rozkład węglowodanów 
do glukozy, co ogranicza jej wchłanianie.

Witamina C, która odgrywa istotną rolę 
w prawidłowej produkcji kolagenu, w celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
naczyń krwionośnych i skóry.

Get Slim Cellulite – dla każdej kobiety, 
która chce zatroszczyć się o swoją skórę!

Powiedz NIE dla cellulitu!

45 niepowlekanych tabletek

„Naprawdę warto. Nie sądziłam, że tego typu produkty (działanie od środka) przyniosą takie pozytywne 
efekty. 1 opakowanie za mną i widać dużą poprawę, skóra bardziej napięta, jędrna, cellulit mniej 
widoczny, czas na 2 opakowanie, co myślę zlikwiduje go na dobre. Bardziej szczęśliwa, pewna siebie 
i swoich nóg, bo choć należę do osób szczupłych moje nogi były moim problemem. Ten produkt plus 
ruch, ćwiczenia działa cuda!”

Paulina, klientka

Jedno opakowanie wystarczy Ci
na 45 dni suplementacji.

Duo Spirulin
Suplement diety 

Spirulina i chlorella to najbardziej znane na świecie algi, których właściwości wykorzystaliśmy 
w preparacie Duo Spirulin. Na tym nie koniec. Dołączyliśmy do nich szereg witamin 
i minerałów.

Z każdą tabletką Duo Spirulin dostarczasz do swojego organizmu substancje, 
które troszczą się o Twoją odporność i ochronę organizmu. Dzięki temu przyczyniasz się 
do zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia. Duo Spirulin zawiera także 
przeciwutleniacze, które chronią komórki przed wolnymi rodnikami.

Spirulina oraz chlorella są źródłem naturalnych 
antyoksydantów, które chronią organizm 
przed stresem oksydacyjnym. Spirulina 
dodaje sił witalnych (pomaga zmniejszyć 
uczucie zmęczenia), wspomaga pracę układu 
immunologicznego oraz utrzymanie właściwego 
poziomu glukozy we krwi. Chlorella wspiera 
układ odpornościowy, dba o zdrowie wątroby 
oraz dodaje energii.

Witamina C wspiera utrzymanie prawidłowego 
metabolizmu energetycznego oraz funkcjono-
wanie układu nerwowego, odpornościowego, 
jak również właściwych funkcji psychologicznych.

Witamina A wspomaga utrzymanie prawidło-
wego widzenia oraz funkcjonowania układu 
odpornościowego.

Selen i cynk pomagają zachować zdrowe 
i lśniące włosy oraz wspomagają prawidłowe 
działanie układu odpornościowego.

6 tabletek zaspokaja 100% Referencyjnej 
Wartości Spożycia (RWS) witaminy A, C, D, E 
oraz cynku i selenu! 

Dzięki wysokiej zawartości chlorelli i spiruliny, 
Duo Spirulin może zastąpić nawet 24 
tabletki niektórych konkurencyjnych 
produktów!

„Duo Spirulin to prawdziwe mistrzostwo 
świata. Kupiłam ten zestaw suple-
mentów, bo poleciła mi je przyjaciółka. 
Potrzebne mi było wzmocnienie 
przed wyjazdem na narty. Nie chciałam 
ryzykować żadnej infekcji w czasie 
urlopu. Zawsze zwracam uwagę na 
składy, a tutaj strzał w 10 i miłe 
zaskoczenie – spirulina, chlorella, cały 
wachlarz witamin i minerałów.”

Majka, klientka

„Metale ciężkie to problem, który jest 
niedoceniany, ale dotyka nas wszystkich. 
Dlatego rozwiązanie na ich pozbycie 
się to chlorella i spirulina - długo 
szukałam idealnego składu i stężenia 
i dlatego też polecam Duo Spirulin! 
Dzięki.”

Nisia, klientka
120 niepowlekanych tabletek



Hydrodren
Suplement diety 

To nieprzyjemne uczucie, kiedy wydaje się, że Twoje nogi ważą tonę... Znasz to? A może 
masz problemy z obrzmieniami lub wahaniami wagi? Takie efekty mogą być rezultatem 
nadmiernego zatrzymywania wody w organizmie.

Hydrodren to suplement diety, w którego składzie znajdziesz ekstrakty z takich roślin, jak 
pokrzywa, mniszek, skrzyp polny, karczoch czy yerba mate, jak również magnez.

Pokrzywa i mniszek uczestniczą w procesach 
wydalania z organizmu wody i produktów 
ubocznych przemiany materii.

Korzeń pietruszki wpływa na prawidłową 
pracę nerek.

Ostrokrzew paragwajski (yerba mate) 
wpływa na wydalanie wody z organizmu.

Korzeń mniszka wspomaga prawidłowe 
funkcje trawienne, korzystnie wpływając na 
wątrobę i drogi żółciowe.

„Wspomagam się Hydrodren”

Honorata Skarbek, piosenkarka

„Hydrodren dostałam w prezencie od córki. Od lat 
męczyły mnie opuchnięte nogi, zwłaszcza po całym 
dniu pracy. Masaże i kremy pomagały tylko na chwile. 
Tutaj miła niespodzianka, bo już po pierwszym 
tygodniu zauważyłam zmiany! Mieszczę się bez 
problemu w ukochane jeansy, a nogi przestały boleć. 
Szczerze polecam!”

Alina, klientka

Czy wiesz, że...

wzmianki o dobroczynnym dzia-
łaniu mniszka można znaleźć 
już w pismach arabskich z XI 
wieku?

60 niepowlekanych tabletek

Detox Max
Suplement diety 

Coraz większy pośpiech, wszechobecna chemia w pożywieniu, stres, zanieczyszczenie 
środowiska, smog. To wszystko może prowadzić do nagromadzenia w organizmie toksyn. 
Czy można z tym coś zrobić? Tak, np. przenieść się na bezludną wyspę i zacząć jeść tylko 
własnoręcznie wyhodowane rośliny. Ale jest również inne, łatwiejsze rozwiązanie.

7 dni. Tyle trwa stosowanie Detox Max – preparatu, dla osób, które chcą wspomóc 
oczyszczanie swojego organizmu. Preparat zawiera m.in. korzeń mniszka lekarskiego, 
aloes czy 3 rodzaje błonnika.

21 kapsułek

„Uzupełniony dietą postawił 
mój organizm na nogi. 
Dziękuję.”

Ania Jażdżyk, aktorka

„Najważniejszym romansem jest dla mnie 
ten z samą sobą. Dlatego wybieram to, co 
najlepsze. Stosuję produkt Detox Max za każdym 
razem, kiedy jadę na wakacje. Mam pewność, 
że mimo wakacyjnej rozpusty wrócę taka jak 
wyjechałam.”

Doda, piosenkarka

Korzeń mniszka lekarskiego wspo-
maga proces detoksykacji organizmu oraz 
funkcje trawienne, a dodatkowo korzystnie 
wpływa na wątrobę i funkcjonowanie 
układu moczowego (nerek).

Nasiona ostropestu pomagają w utrzy-
maniu prawidłowych funkcji wątroby 
odpowiedzialnych za procesy trawienia 
i oczyszczanie organizmu (funkcje detoksy-
kacji).

Aloes pomaga usuwać uboczne produkty 
przemiany materii z organizmu, wykazując 
działanie detoksykacyjne.

Pokrzywa wspomaga funkcje wydalnicze 
nerek.

Błonnik usprawnia działanie układu 
trawiennego.



DETOX TEA  na dzień
Roślinny suplement diety 

Pstryk. Słyszysz, że czajnik się wyłączył. Poczekaj 
kilka minut. Weź swój ulubiony kubek, zalej 
przygotowaną torebeczkę wodą i już. Właśnie 
tak łatwe jest przygotowanie DETOX TEA. Teraz 
już możesz usiąść wygodnie i delektować się jej 
smakiem.

DETOX TEA na dzień to roślinny suple-
ment diety w postaci mieszanki ziołowo-
-owocowej do zaparzania. Zawiera ona m.in. 
takie składniki jak hibiskus, zielona herbata, 
czarna porzeczka, czerwona herbata, dzika róża, 
senes czy cykoria.

30 saszetek

„      ”

Magdalena Pieczonka, makijażystka i stylistka

„Usiąść z czymś smacznym do picia i czuć pozytywne 
działanie. Wspaniałe uczucie.”

Paula, klientka

Hibiskus uczestniczy w procesach wydalania 
wody z organizmu oraz zmniejsza uczucie 
zmęczenia i znużenia.

Zielona herbata pomaga w kontroli masy 
ciała oraz wspomaga prawidłowy metabolizm 
tłuszczów.

Senes wspomaga prawidłowe funkcjonowanie 
jelit i przyczynia się do przyspieszenia pasażu 
jelitowego.

Zacznij dzień z pozytywną energią!

DETOX TEA na noc
Roślinny suplement diety 

Wieczór to wyjątkowy czas. To chwile, kiedy 
możesz się zrelaksować po całym dniu, ukoić 
nerwy i poświęcić trochę czasu dla siebie. 
Dobrze, gdy towarzyszy Ci wtedy coś pysznego, 
np. DETOX TEA na noc.

DETOX TEA na noc to mieszanka ziołowo-
-owocowa, którą możesz zaparzyć jak herbatkę. 
Nadaliśmy jej relaksujący aromat i w każdej 
torebeczce zamknęliśmy takie składniki jak: 
liście mięty, czystka, kwiat rumianku, ziele trawy 
cytrynowej, skórka z pomarańczy czy owoc 
kopru włoskiego.

30 saszetek

„Jestem młodą mamą i muszę przyznać, że ciągle 
narzekam na brak czasu i nie mam siły na odchudzanie. 
Postanowiłam spróbować obu herbat i widzę różnicę - 
lepsze trawienie, sukienki układają się fajnie, a kostki 
przestały być opuchnięte. Nie spodziewałam się, aż 
takich efektów!”

Małgorzata, klientka

„Zachwycam się Detox Tea na dzień, dlatego wiedziałam, 
że ta na noc mnie też nie zawiedzie. Znakomity 
smak, składniki, które wspomagają mój organizm a do 
tego lekki, relaksujący aromat. Szczerze to nie 
wyobrażam już sobie wieczoru bez Detox tea.”

Magda Komór, klientka

Liście mięty wspomagają prawidłowe funkcje 
trawienne żołądka.

Liście czystka pomagają w ochronie komórek 
przed stresem oksydacyjnym.

Owoc kopru włoskiego wspomaga funkcje 
układu odpornościowego oraz wykazuje działanie 
antyoksydacyjne.

Wycisz emocje i śpij słodko!



Tworząc nasze produkty staramy się, 
by się wzajemnie uzupełniały i były jak najbardziej

wygodne w stosowaniu. 

Stąd w ofercie Noble Health znajdziesz produkty w różnej 
postaci, dzięki czemu możesz wybrać taką jaka Ci

najbardziej odpowiada.

www.noblehealth.com

Podstawą każdego sukcesu są ludzie. Drużyna Noble Health 
składa się ze specjalistów, którzy kochają to, co robią. Stąd 

bierze się zaangażowanie, dobre pomysły i najwyższa jakość. 

Za każdym produktem, który trzymasz w ręku stoi pasja
i wielomiesięczna praca. To dlatego jesteśmy dumni

i szczęśliwi, kiedy wybierasz nasze produkty. 

Mamy nadzieję, że ich stosowanie przyniesie Ci tyle
radości, ile nam ich tworzenie dla Ciebie!

2015

Media o nas:



Dołącz do osób, które już odkryły dla siebie
produkty Noble Health!

„Mam pełne zaufanie do produktów 
firmy Noble Health, które poleciła 
mi moja kosmetyczka.”

Magda Modra, modelka

„Przyjmuję suplementy diety 
od Noble Health. Widoczna 
poprawa cery. Ja jestem za-
chwycona.”

Nadiya Archer, modelka

„Noblehealth moje ulubione! 
Szczególnie jesienią‼️”

Anna Tarnowska, modelka
@annatarnowska26

„Wspomagam się naturalnymi 
suplementami diety z serii Slim 
Line i muszę Wam powiedzieć, 
że czuję się dużo lepiej.”

Monika Ordowska, modelka

„Najlepszy kosmetyk, który 
noszę to moja skóra, a dbam 
o nią również od wewnątrz. Bez 
względu na porę dnia, zawsze 
chcę wyglądać i czuć się dobrze. 
Dlatego stawiam tylko na 
produkty wysokiej jakości. Od 
lat dbam o moją skórę stosując 
markę Noble Health.”

Paulina Sykut-Jeżyna, 
dziennikarka i prezenterka

Kobiety na całym świecie chcą być piękne, 
dlatego przekraczamy kolejne granice...

www.noblehealth.com



www.noblehealth.com

Poznaj nas bliżej:

Zostań naszym Partnerem:
info@noblehealth.pl


