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 Noble Health to marka wiodąca w kategorii Premium Wellness.  

Powstała w 2009 r., aby zapewnić możliwość pielęgnowania i dbania 

o naturalne piękno i zdrowie niezależnie od wieku. 

 Zależy nam, aby każdy czuł się wyjątkowo, dlatego w trosce 

o Twoje zdrowie, urodę i dobre samopoczucie stworzyliśmy trzy linie wy-

jątkowych produktów:

 Noble Health współpracuje z Ambasadorami marki, którymi są znane 

postacie ze świata mediów i biznesu, eksperci i ośrodki naukowe oraz 

wszystkie osoby, które dołączyły do świata Noble Health. Liczne nagrody 

i wyróżnienia dla naszej marki i produktów są najlepszym dowodem war-

tości i jakości jakie oferujemy. Noble Health jest najczęściej nagradzaną 

marką w kategorii „Nutrikosmetyki” w segmencie Premium Wellness.

 Produkty Noble Health oferowane są w największych drogeriach 

w całej Polsce, aptekach i najlepszych salonach SPA, sklepach zielarskich 

i ze zdrową żywnością.

TROSZCZYMY SIĘ O TWOJE ZDROWIE,
URODĘ I DOBRE SAMOPOCZUCIE!
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SLIM LINE

W walce o szczupłą sylwetkę – dla zdrowia i piękna.



MORNING & NIGHTGET SLIM
to dwufazowy system redukcji wagi. Tabletki na dzień dodają energii, pobudzają 

metabolizm do pracy i spalania tłuszczu (zielona herbata i zielona kawa). Tabletki 

na noc wpływają na metabolizm węglowodanów i makroskładników odżywczych 

(cynk) oraz poprawiają jakość snu (chmiel).

Nagroda „Prix de Beaute
COSMOPOLITAN 2015”

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH

GET SLIM    MORNING
• Ekstrakt z zielonej herbaty wspomaga metabolizm i spalanie tłuszczów.

• Ekstrakt z papryki Cayenne wspiera redukcję masy ciała.

• Owoc gorzkiej pomarańczy wspiera utrzymanie prawidłowej masy ciała.

 

GET SLIM   NIGHT
• Aloes wspiera metabolizm oraz prawidłowe funkcjonowanie

 układu odpornościowego.

• Chmiel działa relaksująco, wspomaga optymalne odprężenie,

 zasypianie i zdrowy sen.

• Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów, kwa-

sów tłuszczowych i innych makroskładników odżywczych.

•	 UTRZYMANIE	PRAWIDŁOWEJ	MASY	CIAŁA
•	 POBUDZENIE	METABOLIZMU

SLIM LINE



Czytelniczki

96% 74% 63% 59%

polecają!
Preparat Get Slim Morning & Night stanowi integralną część systemu Get Slim Line, który został połączony z programem GET SLIM CLUB.

Kobiety biorące udział w testach* programu potwierdziły jego skuteczność:

* W testach przeprowadzonych przez redakcję Women’s Health wzięło udział 100 kobiet w różnym wieku.

testerek poleciłoby
program przyjaciółce

badanych zauważyło 
spadek masy ciała

kobiet cieszyło się 
dodatkową energią

 testerek odczuwało 
mniejsze łaknienie

SLIM LINE



GET SLIM
CELLULITE
Pomaga przy niedoskonałościach skóry, takich jak występowanie cellulitu. Wspie-

ra prawidłowe funkcjonowanie skóry i naczyń włosowatych skóry, dodatkowo ni-

weluje efekt zatrzymywania wody w organizmie.

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH
• Kapsaicyna wspomaga proces odchudzania poprzez działanie utleniające 

i rozpad tłuszczów.

• Jod zawarty w ekstrakcie z morszczynu przyczynia się do zachowania zdrowia 

skóry i metabolizmu energetycznego.

• Morwa biała hamuje działanie enzymów odpowiedzialnych za rozkład węglo-

wodanów do glukozy.

• Polifenole z pestek winogron wzmacniają naczynia krwionośne, wspomagają 

mikrokrążenie oraz funkcjonowanie tkanki łącznej.

•	 REDUKCJA	CELLULITU
•	 POPRAWA	WYGLĄDU	I	JĘDRNOŚCI	SKÓRY

SLIM LINE



SLIM LINE

HYDRODREN
Hydrodren to mieszanka najwyższej jakości ekstraktów ziół, które wspomagają 

naturalne usuwanie wody z organizmu wraz z zawartymi w niej zbędnymi pro-

duktami przemiany materii. Dzięki temu suplement diety wpływa korzystnie na 

proces redukcji masy ciała.

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH
• 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 wpływa-

jąc na wątrobę i drogi żółciowe.

• Karczoch zwyczajny wspomaga działanie wątroby.

•	 USUWANIE	NADMIARU	WODY
•	 ELIMINACJA	TOKSYN



SLIM LINE

DETOX MAX
Detox Max wspomaga proces detoksykacji organizmu oraz prawidłowe funkcjo-

nowanie układu trawiennego. To aż 9 substancji aktywnych w 1 kapsułce!

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH

• Korzeń mniszka lekarskiego wspomaga proces detoksykacji organizmu oraz funk-

cje trawienne, a dodatkowo korzystnie wpływa na wątrobę i funkcjonowanie układu 

moczowego (nerek).

• Nasiona ostropestu pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji wątroby odpo-

wiedzialnych za procesy trawienia i oczyszczanie organizmu (funkcje detoksykacji).

• Aloes pomaga usuwać uboczne produkty przemiany materii z organizmu, wykazując 

działanie detoksykacyjne.

• Pokrzywa wspomaga funkcje wydalnicze nerek.

• Suszone śliwki zawierają pektyny, które oczyszczają organizm z nadmiaru toksyn.

•	 DETOX	W	7	DNI



SLIM LINE

CARBODETOX 
CarboDetox to 21-dniowe wsparcie oczyszczania organizmu. Preparat zawiera 

szereg składników znanych ze swoich właściwości: węgiel aktywny, ostropest pla-

misty czy mniszek lekarski.

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH

• Zawiera węgiel aktywny

• Ostropest plamisty przyczynia się do obrony organizmu przed czynnikami ze-

wnętrznymi.

• Mniszek lekarski przyczynia się do zwiększenia wydalania wody przez nerki.

• Witamina C pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

• Pokrzywa wspomaga funkcje wydalnicze nerek

•	WSPOMÓŻ	OCZYSZCZANIE	SWOJEGO	ORGANIZMU!



30 saszetek30 saszetek

SLIM LINE
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 cykorię.

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.

„      ”

Magdalena Pieczonka, makijażystka

„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!

„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

„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

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.

Zacznij dzień z pozytywną energią!



SLIM LINE

DETOX TEA to roślinny suplement diety w postaci mieszanki ziołowo-owocowej 

do zaparzania. Jest on przeznaczony dla osób, które chcą kontrolować masę ciała 

czy też wspomóc procesy oczyszczania organizmu. DETOX TEA zawiera m.in. ta-

kie składniki jak hibiskus, senes czy zielona herbata.

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH

• Hibiskus uczestniczy w procesach wydalania wody z organizmu oraz zmniejsza 

uczucie zmęczenia i znużenia.

• Senes wspomaga prawidłowe funkcjonowanie jelit i przyczynia się do przyspiesze-

nia pasażu jelitowego.

• Zielona herbata pomaga w kontroli masy ciała oraz wspomaga prawidłowy me-

tabolizm tłuszczów.



SLIM LINE

DETOX TEA na noc to mieszanka ziołowo-owocowa, którą możesz zapa-

rzyć jak herbatkę. Nadaliśmy jej relaksujący aromat i w każdej torebeczce za-

mknęliśmy takie składniki jak: liście mięty, czystka, kwiat rumianku, ziele trawy 

cytrynowej, skórka z pomarańczy czy owoc kopru włoskiego.

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH

• Liście mięty wspomagają prawidłowe funkcje trawienne żołądka.

• Liście czystka pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

• Owoc kopru włoskiego wspomaga funkcje układu odpornościowego oraz wyka-

zuje działanie antyoksydacyjne.

NA NOC

Skuteczne wsparcie i odporność organizmu na co dzień.



HEALTH LINE

Skuteczne wsparcie i odporność organizmu na co dzień.



KELP
Kelp, czyli morszczyn pęcherzykowaty to glon, który jest źródłem jodu pochodze-

nia naturalnego. Ten pierwiastek spełnia wiele funkcji w organizmie.

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH

JOD:

• pomaga w prawidłowej produkcji hormonów tarczycy i w prawidłowym funkcjonowa-

niu tarczycy

• pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych

• przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego

• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

• pomaga zachować zdrową skórę

HEALTH LINE

•	 ZDROWIE	Z	MORSKIEJ	TONI!



ACEROLA
Suplement diety przeznaczony dla osób, które chcą obronić się przed stresem 

oksydacyjnym, zadbać o  prawidłowe funkcjonowanie odporności czy utrzymać 

prawidłowe funkcje psychologiczne.

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH
•  Witamina C chroni komórki przed stresem oksydacyjnym, zwiększa przyswajanie że-

laza i przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

• Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

• Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i utrzymaniu właściwych 

funkcji psychologicznych.

•	WITAMINA	C	Z	NATURY

HEALTH LINE



MAGNEZ + B6
Suplement diety szczególnie polecany osobom, które prowadzą stresujący tryb 

życia oraz intensywnie trenują. Produkt pomaga w utrzymaniu zdrowych kości 

i  zębów oraz zmniejsza uczucie zmęczenia i  znużenia, a  dodatkowo  pomaga 

utrzymać równowagę elektrolitową oraz prawidłowy metabolizm energetyczny.

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH
• Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśni.

• Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

• Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego

    i równowagi elektrolitowej.

• Witamina B6 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i przyczynia się 

do regulacji aktywności hormonalnej.

• Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

• Pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

HEALTH LINE



WITAMINA C
Suplement diety dla osób, które chcą wesprzeć funkcjonowanie układu odpor-

nościowego oraz zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia. Zawiera witaminę C 

z m.in. owoców dzikiej róży, cytryny i owoców aceroli. Rekomendowana dzienna 

dawka zawiera aż 1000 mg witaminy C!

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH
• Witamina C pomaga w  prawidłowym funkcjonowaniu układu  odpornościowe-

go i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

• Pomaga w regeneracji zredukowanej formy witaminy E i przyczynia się do utrzymania 

prawidłowego metabolizmu energetycznego.

• Bierze udział w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania skóry, naczyń krwionośnych, kości, chrząstek, dziąseł oraz zębów.

•	 ZDROWA	PORCJA	NATURY

HEALTH LINE



DUO SPIRULIN
Produkt oferujący połączenie alg morskich i słodkowodnych w jednej tabletce. 

Chlorella i spirulina są najlepszymi i najbardziej znanymi algami na świecie, które 

wspierają organizm, dbając o odporność i dodając energii.

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH
• Spirulina oraz chlorella to źródło naturalnych antyoksydantów, które chronią orga-

nizm 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 

funkcjonowanie układu nerwowego

• Witamina D odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu 

odpornościowego.

• Selen i cynk pomagają zachować zdrowe i lśniące włosy oraz wspomagają prawidło-

we działanie układu odpornościowego.

•	WZMOCNIENIE	ODPORNOŚCI
•	 ENERGIA	NA	KAŻDY	DZIEŃ

HEALTH LINE



Idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zadbać o swoje kości i chrząstki. Wy-

godna forma proszku sprawia, że preparat można rozpuścić w wodzie, soku lub 

innym ulubionym napoju i ze smakiem wypić.

+	glukozamina	i	witamina	C

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH
• Kolagen klasy A pozyskiwany z ryb morskich.

• Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, który jest odpowiedzialny 

m.in. za funkcjonowanie kości i chrząstek.

• Glukozamina występuje naturalnie w organizmie ludzkim i wchodzi w skład macierzy 

chrząstki stawowej. Jest niezbędna do budowy kości i chrząstek.

•	W	TROSCE	O	TWOJE	KOŚCI	I	CHRZĄSTKI

HEALTH LINE



Witamina C to suplement diety, który pozwala w przyjemny sposób dostarczyć do 

organizmu rekomendowaną dzienną porcję witaminy C. Preparat mogą stosować 

zarówno dorośli, jak i dzieci – zalecane stosowanie to 1 żelka w przypadku dzieci, 

a 2 w przypadku dorosłych. W każdej żelce o pysznym cytrynowym smaku znaj-

duje się 100% rekomendowanej wartości spożycia witaminy C i jedynie 3 kalorie.

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH
• 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.

- Pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

- Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

HEALTH LINE



Ten suplement diety w postaci żelek przeznaczony jest dla osób, które chcą za-

dbać o odpowiedni poziom witaminy D w organizmie. Żelki mają pomarańczo-

wy smak, który z pewnością przypadnie do gustu nie tylko starszym, ale również 

dzieciom. Osobie dorosłej rekomendowane są 2 żelki dziennie zawierające łącz-

nie 2000 j.m., natomiast zalecana porcja dla dziecka to 1 żelka.

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH
• 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.

 - Bierze udział w procesie podziału komórek.

HEALTH LINE



2 żelki preparatu Witaminy dla rodziny zaspokajają 100% rekomendowanej dzien-

nej dawki aż 11 składników odżywczych, takich jak: witaminy z grupy B, witamina 

A, C, E, jak również selen czy kwas foliowy. Witaminy dla rodziny to suplement 

diety o jabłkowym smaku, z którego mogą korzystać dorośli, jak i dzieci. Podobnie 

jak pozostałe żelki firmy Noble Health również 1 żelka Witamin dla rodziny zawie-

ra tylko 3 kalorie.

Witaminy dla rodziny w żelkach dla dzieci i dorosłych

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH
• 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

• Selen pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie

HEALTH LINE



BEAUTY LINE

Niezawodna formuła w walce z upływającym czasem.



CLASS A COLLAGEN
Suplement jako jedyny na rynku zawiera naturalny kolagen klasy A. Najwyższej ja-

kości bezzapachowy kolagen rybi. Class A Collagen to gwarancja pięknych i moc-

nych włosów, zdrowych paznokci oraz jędrnej i nawilżonej skóry.

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH
• Witamina C wspiera prawidłową produkcję kolagenu w celu poprawnego funkcjono-

wania skóry, zapewniając jej m.in. zdrowy wygląd.

• Proantocyjanidyny z pestek winogron wspomagają ogólny stan zdrowia i wygląd skóry.

• Witamina C i E współdziałają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

• Cynk pomaga w prawidłowej syntezie białka, korzystnie wpływa na zdrowie włosów, 

skóry i paznokci.

•	 GŁADKA	SKÓRA	NIEZALEŻNIE	OD	WIEKU!

BEAUTY LINE



Badania* nad preparatem Class A Collagen potwierdziły jego wysoką skuteczność w zakre-

sie przeciwdziałania suchości skóry. Wyniki pomiaru jej nawilżenia po zakończeniu stosowania 

preparatu były nawet 3-krotnie wyższe od stanu początkowego.

Badania wykazały również pozytywny wpływ Class A Collagen na włosy. Przeprowadzona ana-

liza pierwiastkowa wykazała wyższą zawartość pierwiastków we włosach i to, że ich poziom 

sięgnął wartości prawidłowych. 

„Badanie skuteczności kolagenu w odniesieniu do włosów i skóry” 

Autor: mgr Violetta Tomaszewicz, mgr Maria Chrzanowska

Skuteczność potwierdzona badaniami

* Badania przeprowadzone w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika metodą: korneometrii (badanie wilgotności skóry) i spektometrii atomowej (analiza pierwiastkowa włosa)

BEAUTY LINE



Chcemy się pochwalić, że nasz bestseller 
Class A Collagen może być stosowany przez 
kobiety w ciąży i karmiące mamy!

Class A Collagen pomyślnie przeszedł eks-
pertyzę toksykologiczno - farmakologicz-
ną, która potwierdziła, że składniki CAC 

NIE ZAGRAŻAJĄ BEZPIECZEŃSTWU KOBIET 
CIĘŻARNYCH ORAZ MATEK KARMIĄCYCH 

i mogą być przez nie stosowane.



Preparat przeznaczony dla osób, które pragną zadbać o stan swojej skóry. Wy-

godna forma proszku sprawia, że preparat można rozpuścić w wodzie, soku lub 

innym ulubionym napoju i ze smakiem wypić.

BEAUTY LINE

+	witamina	C

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH
• Kolagen klasy A pozyskiwany z ryb morskich.

• Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawi-

dłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, jak i prawidłowego funkcjonowania 

skóry. Witamina C dodatkowo pomaga w ochronie komórek przed stresem oksyda-

cyjnym.

•	W	TROSCE	O	TWOJĄ	SKÓRĘ



BEAUTY LINE

Ten preparat powstał z myślą o każdym, kto pragnie zatroszczyć się o wygląd i zdro-

wie swoich włosów. Ponieważ produkt ma postać proszku do rozpuszczenia, można 

go dodać do ulubionego napoju i ze smakiem wypić

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH

• SKŁAD WOLNY OD KONSERWANTÓW, BARWNIKÓW I AROMATÓW

• Kolagen z ryb morskich, bezzapachowy i bezsmakowy

• Witamina C, pomagająca w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia pra-

widłowego funkcjonowania skóry.

• Hydrolizat keratyny

• Cynk, pozwalający zachować zdrowe włosy, skórę i paznokcie

+	keratyna	i	cynk



Suplement oparty jest na bazie ekstraktów roślinnych, witamin i minerałów, które 

nadają włosom blask i wzmacniają je na całej długości. Zawiera składniki aktywne 

ukierunkowane na wzmocnienie struktury włosa. Składniki suplementu wpływają 

również na poprawę jego kondycji i wyglądu.

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH
• Biotyna, cynk i selen pomagają zachować zdrowe włosy.

• Cynk wspomaga naturalną gęstość włosów.

• Biotyna i selen wspomagają naturalną gęstość i grubość włosów.

• Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów. Wpływa na kolor 

i blask włosów.

• Skrzyp polny wspomaga utrzymanie prawidłowej kondycji skóry, włosów i paznokci.

BEAUTY LINE



Aminokwasy na włosy to preparat dla każdej osoby, która chce zadbać o zdrowie 

swoich włosów. Skład preparatu został dobrany pod tym kątem i dlatego znajduje 

się tam m.in. cysteina, metionina, cynk i miedź. 

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH

• Cysteina i metionina dostarczają siarkę do włosów i paznokci, przyczyniają się do 

ich zdrowia oraz do wzrostu ich odporności.

• Cynk pomaga zachować zdrowe włosy, skórę i paznokcie.

• Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów.

• Witamina B6 pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny.

• Witamina A pomaga zachować zdrową skórę

BEAUTY LINE

AMINOKWASY 
NA WŁOSY 

•	 BEZ	WŁOSÓW	NA	SZCZOTCE!



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
ŻELKÓW

*% 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



BEAUTY LINE

Misie na zdrowe włosy to suplement diety w postaci żelek dla dorosłych. Jego 

działanie doceni każdy, kto pragnie mieć zdrowe i lśniące włosy. Jeden miś za-

wiera m.in. 13 składników odżywczych, takich jak biotyna, witamina E czy tiamina. 

Ich zawartość w rekomendowanej dawce do spożycia pokrywa 100% lub więcej 

dziennego zapotrzebowania. Żelki mają pomarańczowy smak – po to by troska o 

włosy była jak najprzyjemniejsza.  

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH
• Biotyna, cynk, selen pomagają zachować zdrowe włosy.

• Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów. 

Korzystnie wpływa na kolor i blask włosów.

• Niacyna, witamina A pomagają zachować zdrową skórę.

• Witamina E, mangan pomagają w ochronie komórek przed stre-

sem oksydacyjnym.

Misie na
zdrowe włosy



Jakość i skuteczność preparatów Noble Health została 
potwierdzona licznymi nagrodami.



Paulina Sykut-Jeżyna

Olga Borys

Magda Modra

Doda

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.

Mam pełne zaufanie do produktów firmy Noble Health, 

które poleciła mi moja kosmetyczka!

Cenię naturalne produkty 
dobrej jakości. Zanim ku-
pię jakiś produkt, dokładnie 
sprawdzam skład. Noble 
Health to marka godna za-
ufania. Mam wrażliwą skórę, 
która wymaga intensywnej 
pielęgnacji, a tabletki Class 
A Collagen nigdy mnie nie 
zawiodły. Dzięki nim odzy-
skałam nawilżenie i blask 
mojej cery.

Monika Ordowska

Wspomagam się naturalny-
mi suplementami diety z serii 
Slim Line i muszę Wam powie-
dzieć, że czuję się dużo lepiej.

Najważniejszym romansem jest dla mnie ten z samą 

sobą. Dlatego wybieram to, co najlepsze. Stosuję pro-

dukt Detox Max za każdym razem, kiedy jadę na wakacje. 

Mam pewność, że mimo wakacyjnej rozpusty wrócę taka 

jak wyjechałam.

One już dołączyły do grona Ambasadorów Noble Health!



Partnerstwo w eventach
branżowych / kulturalnych / charytatywnych



Prasa kobieca



Konferencje prasowe
2012 „STOP! Od dziś kocham swoje ciało”
2013 „Dbam o to co najważniejsze… Dbam o siebie”
2014 „Nowa JA! - Recepta od Noble Health”
2015 „Z mądrą decyzją Ci do twarzy”
2016 „Aktywnie charytatywnie”



Konsultacje w punktach
sprzedaży

Badanie mierzące:
BMI / WHR / Zawartość wody i tłuszczu w organizmie / Masa tkanki

 mięśniowej / Zapotrzebowanie kaloryczne / Otłuszczenie narządów 
wewnętrznych / Wiek metaboliczny organizmu

Profesjonalna analiza składu masy ciała



Noble Health Sp. z o.o.

Ul. Warszawska 62, Wielogóra

26-600 Jedlińsk

www.noblehealth.com


