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SKRZYP & RDEST FORMUŁA HERBEAUTY 
Probiotyczny ekstrakt ziołowy – łączy w sobie bogactwo składni-
ków aktywnych obecnych w skrzypie polnym (Equisetum arvense) 
i rdeście ptasim (Polygonum aviculare) oraz żywe i aktywne bak-
terie probiotyczne wraz z ich metabolitami – biofunkcjonalnymi 
postbiotykami. Synergia działania fermentowanych składników 
roślinnych i bakterii probiotycznych wzmacnia przyswajalność 
składników bioaktywnych.

Czy wiesz że?
… Skrzyp polny (Equisetum arven-
se) wpływa na utrzymanie prawid-
łowego stanu SKÓRY, WŁOSÓW 
i PAZNOKCI. 

Wysoka zawartość krzemionki orga-
nicznej oraz potasu w zielu skrzypu 
polnego przyczynia się do wzmac-
niania włosów i paznokci oraz po-
prawia wygląd skóry.



PROBIOTYKI W FORMIE 
PŁYNNEJ

 Probiotyki w formie płynnej zawierają ŻYWE 
I AKTYWNE szczepy bakterii probiotycznych, 
które są zdolne do natychmiastowego zasied-
lania i funkcjonowania w  przestrzeni jelit.

 Odpowiednio prowadzona, kilkuetapowa 
i długotrwała hodowla bakterii probiotycz-
nych zawartych w produktach, w formie 
płynnej nie wymaga już dalszych procesów 
ich utrwalania ani stosowania dodatkowych 
substancji ochronnych.

 Bakterie probiotyczne po bezpośredniej ho-
dowli są gotowe na wprowadzenie ich do or-
ganizmu W NATURALNEJ formie pierwotnej.

 Dodatkowo wybierając probiotyki w formie 
płynnej oprócz bakterii probiotycznych do-
starczamy do organizmu POSTBIOTYKI, czyli 
biofunkcjonalne i bioaktywne metabolity ze-
wnątrzkomórkowych bakterii probiotycznych 
(m. in. kwasy organiczne, antyoksydanty), 
które zostały wytworzone w długotrwałym 
procesie hodowli bakterii i mają dodatkowy 
korzystny wpływ na organizm człowieka.

PRODUKT POLSKI
SKRZYP & RDEST PROBIOTYCZNY EKSTRAKT ZIOŁOWY  
to produkt wyprodukowany na terenie Polski, z wykorzystaniem 
rodzimych, ekologicznych surowców roślinnych.

SKRZYP & RDEST PROBIOTYCZNY  
EKSTRAKT ZIOŁOWY NOWOŚĆ

Nowy suplement diety marki JOY DAY z Formułą Herbeauty to pro-
biotyczny ekstrakt ziołowy powstały z myślą o zdrowiu i urodzie. 

Składniki bioaktywne zawarte w skrzypie polnym (Equisetum 
arvense) i rdeście ptasim (Polygonum aviculare) wspierają korzyst-
ne działanie bakterii probiotycznych. Krzemionka organiczna 
pochodzenia roślinnego w połączeniu z żywymi i aktywnymi 
bakteriami probiotycznymi jest lepiej przyswajalna. Suplement 
przeznaczony jest szczególnie dla osób chcących zachować pra-
widłowy stan skóry, włosów i paznokci.

SKŁADNIKI EKOLOGICZNE

SKRZYP & RDEST PROBIOTYCZNY EKSTRAKT 
ZIOŁOWY powstał dzięki licznym badaniom 
nad zawartością kompozycji ziół oraz właści-
wym doborze szczepów bakterii probiotycznych. 
Składniki bioaktywne zawarte w skrzypie polnym 
(Equisetum arvense) i rdeście ptasim (Polygonum 
aviculare) oraz zawartość ŻYWYCH i AKTYW-
NYCH szczepów bakterii probiotycznych w for-
mie płynnej wpływa na:

 Utrzymanie prawidłowego stanu skóry, włosów   
 i paznokci  – dzięki dużej zawartości krzemionki 
organicznej i potasu przyczynia się do wzmac-
niania włosów i paznokci oraz poprawia wygląd 
skóry.

SKŁADNIKI BIOAKTYWNE ZAWARTE W SKRZY-
PIE POLNYm: kwas krzemowy, flawonoidy (ekwi-
zetryna, izokwercytryna, galuteolina, apigenina), 
saponiny, garbniki, karotenoidy, kwasy organiczne 
(akonitowy), kwasy fenolowe, krzemionka, sole mi-
neralne (magnez, potas i glin), witamina C.

SKŁADNIKI BIOAKTYWNE ZAWARTE W RDE-
śCIE PTASIm: flawonoidy (kwercetyna, hypero-
zyd, awikularyna), kumaryny, krzemionka, garb-
niki, śluzy, taniny, kwasy polifenolowe, cukry 
(sacharoza, fruktoza), sole mineralne, witaminy 
C i K.

CO TO SĄ PROBIOTYKI?
Słowo probiotyk pochodzi od greckich słów „pro bios”, co 
oznacza „dla życia”. Zgodnie z definicją światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO) i Organizacją Narodów Zjednoczo-
nych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) probiotyki są to 
żywe drobnoustroje, które podane w odpowiedniej ilości 
wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza.
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• ekstrakt z fermentowanych roślin ziołowych 
100%, w tym: 
– ziele skrzypu polnego 60%
– ziele rdestu ptasiego 40%

• żywe i aktywne szczepy bakterii probiotycznych 
min. 2x107 jtk/ml

• woda 60%
• ekstrakt z fermentowanych roślin ziołowych 25%, 

w tym: 
– ziele skrzypu polnego 60%
– ziele rdestu ptasiego 40%

• żywe i aktywne szczepy bakterii probiotycznych 
min. 3,2x106 jtk/ml

 

ZALECANE SPOŻYCIE
Dorośli: 10 ml (2 łyżeczki) 2 razy dziennie lub w okresach zwięk-
szonego zapotrzebowania 15 ml (3 łyżeczki) 2 razy dziennie, roz-
cieńczone w ok. 100 ml wody lub innego napoju. Dzieci powyżej 
7-go roku życia: 5 ml (1 łyżeczka) 2 razy dziennie, rozcieńczone 
w ok. 50 ml wody lub innego napoju. Przed otwarciem butelki, 
zawartość zdecydowanie wymieszać.

UWAGI: utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wy-
maga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdro-
wego trybu życia. Suplementy diety nie mogą być sto-
sowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.  
Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia. Su-
plementy diety powinny być przechowywane w sposób niedo-
stępny dla małych dzieci.


