
Zastosowanie: skład mieszanki uzasadnia wielokierunkowość 
działania zapobiegającego procesom przedwczesnego starze-
nia się. Wynika to z aktywności antyoksydacyjnej (usuwanie 
wolnych rodników – oczyszczanie organizmu) przypisywa-
nej obecności flawonoidów i antocyjanów oraz witaminy C 
w kwiatach hibiskusa, owocach aronii, żurawiny i rokitnika. 
Pozytywny wpływ na stan naczyń krwionośnych, syntezę ko-
lagenu, tkankę łączną, a co za tym idzie optymalizację krążenia 
obwodowego przypisuje się zielu wąkroty azjatyckiej (zwanej 
potocznie zielem długowieczności) i owocom aronii. Ziele me-
lisy wpływa ogólnie uspokajająco, optymalizując czynności 
układu pokarmowego.
Zawartość opakowania: 20 saszetek po 2 g typu FIX do 
zaparzania
Masa netto: 40 g

Zastosowanie: zróżnicowany skład surowców dodatku funk-
cjonalnego, uzasadnia wielokierunkowość jego działania zapo-
biegającego procesom przedwczesnego starzenia się. Wynika 
to z aktywności antyoksydacyjnej (usuwanie wolnych rodni-
ków – oczyszczanie organizmu) przypisywanej obecności fla-
wonoidów i antocyjanów w owocach: głogu, aronii i żurawiny, 
a także witaminy C obecnej również w owocach: rokitnika, 
aceroli i czarnej porzeczki. Pozytywny wpływ na stan naczyń 
krwionośnych, syntezę kolagenu, tkankę łączną, a co za tym 
idzie ogólną poprawę krążenia obwodowego to wynik działania 
wąkroty azjatyckiej (zwanej potocznie zielem długowieczno-
ści), owoców aronii i owoców głogu. Ziele melisy działa ogólnie 
uspokajająco, normalizując czynności układu pokarmowego.
Zawartość opakowania: 200 ml

Zastosowanie: Składniki ekstraktu (ekstrakty z ziela czystka 
i liści manuka) zawierają dobroczynnie działające polifenole. 
Witamina C (kwas askorbinowy) razem z polifenolami ko-
rzystnie wpływają na wzmocnienie odporności oraz ochronę 
komórek organizmu przed nadmiarem wolnych rodników. Wi-
tamina C zawarta w produkcie pomaga także w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu nerwowego oraz może przyczyniać się 
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia organizmu.
Zawartość opakowania: 500 ml 

Zastosowanie: Preparat przeznaczony do wspomagania walki z problemami obniżonej od-
porności organizmu. Gdy nasza dieta codzienna jest uboga w naturalne witaminy, flawonoidy 
i związki mineralne, może wystąpić obniżenie naturalnej fizjologicznej odporności, czego na-
stępstwem może być duża podatność organizmu na przeziębienie lub inne problemy górnych 
dróg oddechowych (np. grypa).
Zawartość opakowania: 120 tabletek

Składniki: w zalecanej porcji dziennej (10 kropli): 
• Witamina A 800µg (100%*), 
• Witamina D (witamina D3) 5µg (100%*), 
• Witamina E 12mg (100%*),
•  Witamina K (witamina K2 MK-7) 75 µg (100%*). 
* RWS: dzienna referencyjna wartość spożycia dla osób dorosłych.

OSTRZEŻENIE:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety oraz zdro-
wego trybu życia. W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych należy przed zasto-
sowaniem produktu skonsultować się z lekarzem. Przed zastosowaniem wskazane jest wyko-
nanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badanie z lekarzem lub farmaceutą. 
Zawartość opakowania: 10 ml

Zioła Ojca A.Cz.Klimuszko
IMMUNI 
Wzmocnienie odporności
Czystek, Manuka, Witamina C
bioaktywny ekstrakt

Zioła Ojca A.Cz.Klimuszko
Nalewka
Wzmocnienie odporności

Zioła Ojca A.Cz.Klimuszko
Wzmocnienie odporności
Smak malinowy
mieszanka ziołowo–owocowa
w saszetkach do zaparzania, suplement diety

Zioła Ojca A.Cz.Klimuszko
Wzmocnienie odporności

Witaminy Ojca A.Cz. Klimuszko
ADEK
w kroplach, suplement diety

Zioła Ojca Klimuszko



Zioła Ojca Klimuszko z CBD

Zastosowanie: Składniki ekstraktu (ekstrakty z ziela czystka i liści manuka) zawierają dobro-
czynnie działające polifenole. Witamina C (kwas askorbinowy) razem z polifenolami korzystnie 
wpływają na wzmocnienie odporności oraz ochronę komórek organizmu przed nadmiarem wol-
nych rodników. Witamina C zawarta w produkcie pomaga także w prawidłowym funkcjonowa-
niu układu nerwowego oraz może przyczyniać się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia 
organizmu.
Zawartość opakowania: 500 ml 

Zioła Ojca A.Cz.Klimuszko
IMMUNI 
Wzmocnienie odporności z CBD
Czystek, Manuka, Witamina C
bioaktywny ekstrakt

Składniki: w zalecanej porcji dziennej (10 kropli): 
• Witamina A 800µg (100%*), 
• Witamina D (witamina D3) 5µg (100%*), 
• Witamina E 12mg (100%*),
•  Witamina K (witamina K2 MK-7) 75 µg (100%*). 
* RWS: dzienna referencyjna wartość spożycia dla osób dorosłych.

OSTRZEŻENIE:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety oraz zdro-
wego trybu życia. W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych należy przed zasto-
sowaniem produktu skonsultować się z lekarzem. Przed zastosowaniem wskazane jest wyko-
nanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badanie z lekarzem lub farmaceutą. 
Zawartość opakowania: 10 ml

Witaminy Ojca A.Cz. Klimuszko
ADEK z CBD
w kroplach, suplement diety

Zastosowanie: Zróżnicowany skład surowców dodatku funkcjonalnego, uzasadnia wielokie-
runkowość jego działania (odporność organizmu, zapobieganie procesom przedwczesnego 
starzenia się). Wynika to z aktywności antyoksydacyjnej (usuwanie wolnych rodników) przypi-
sywanej obecności flawonoidów i antocyjanów w owocach: głogu, aronii i żurawiny a także wi-
taminy C, obecnej również w owocach: rokitnika, wiśni aceroli i czarnej porzeczki. Pozytywny 
wpływ na stan naczyń krwionośnych, syntezę kolagenu, tkankę łączną, a co za tym idzie ogól-
ną poprawę krążenia obwodowego, to wynik działania wąkroty azjatyckiej (zwanej potocznie 
zielem długowieczności), Układ sercowo-naczyniowy wspierany jest przez owoc głogu. Ziele 
melisy działa ogólnie uspokajająco, normalizując czynności układu pokarmowego. Witamina D 
wspiera układ kostny organizmu.
Produkt zawiera micelowane CBD (kanabidiol). Aktualnie, ze względów prawnych, nie możemy 
opisać szczegółowo oddziaływania CBD na organizm
Zawartość opakowania: 250 ml 

Zioła Ojca A.Cz.Klimuszko
Nalewka 
długowieczności z CBD


