
Innowacyjne połączenIe 
w jakoścI premIum
Probiotyk JOY DAY KURKUMA, IMBIR, PIEPRZ z serii PREMIUM 
to wielokierunkowe wsparcie organizmu uzyskane dzięki połą-
czeniu żywych, aktywnych bakterii probiotycznych i wytwa-
rzanych przez nie postbiotyków oraz składników pochodzą-
cych z kurkumy, imbiru i pieprzu. Ten innowacyjny kwartet 
uzupełnia się wzajemnie i wspiera w swoim korzystnym dzia-
łaniu.

...Piperyna jest głównym aktywnym skład-
nikiem czarnego pieprzu, który po połącze-
niu z kurkuminą zwiększa jej biodostępność 
aż o 2000%! Jest to krok milowy w popra-

wie absorpcji i wysokiej koncentracji kurkuminy 
w tkankach.
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Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty 
handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.



czym Są probIotykI? 
To specjalnie wyselekcjonowane kultury bakterii lub drożdży, 
które podane w odpowiedniej ilości, wywierają korzystny, udo-
wodniony badaniami klinicznymi wpływ na zdrowie.
Probiotyki wspierają prawidłowy rozwój mikrobioty jelitowej  
i wykazują pozytywny wpływ na organizm. 

probIotykI w FormIe płynnej
Dzięki innowacyjnej, płynnej formie naszych produktów ŻYWE 
mikroorganizmy probiotyczne zachowują wysoką aktywność 
biologiczną. Pozwala ona na utrzymanie zdolności bakterii pro-
biotycznych do natychmiastowego zasiedlenia jelit oraz namna-
żania i wytwarzania korzystnych dla organizmu metabolitów - 
postbiotyków.

Nowe suplementy diety marki JOY DAY z serii PREMIUM to pro-
biotyki o szczególnie wysokiej zawartości ekstraktu z fermen-
tacji roślinnej: KURKUMY, IMBIRU I PIEPRZU, których składniki 
wspierają korzystne działanie bakterii probiotycznych. Produk-
ty zachęcają przyjemnym, orzeźwiającym smakiem i aromatem.  
To praktyczne rozwiązanie dla tych, którzy cenią zarówno zdro-
wie, jak i wygodę.

SynerGIa DzIałanIa SkłaDnIkÓw 
z wySeLekcjonowanycH oDmIan

Probiotyk i probiołyk JOY DAY KURKUMA, IMBIR, PIEPRZ to efekt 
wielu analiz, badań własnych i wsłuchiwania się w potrzeby 
konsumentów. 

Bakterie probiotyczne oraz bioaktywne skład-
niki kurkumy, imbiru i pieprzu wspierają się na-
wzajem w korzystnym działaniu. 

Zawarta w kurkumie kurkumina jest związkiem 
wykazującym niezwykle szerokie spektrum 
działania na poziomie komórki i w obrębie ca-
łego organizmu. Szczególnie doceniane jest jej 
działanie przeciwutleniające (porównywalne  
z witaminą C i E), przeciwzapalne oraz wspie-
rające układ immunologiczny.

Piperyna stanowiąca składnik pieprzu czarne-
go wspomaga trawienie i stymuluje układ od-
pornościowy.

Badania dowodzą, że biodostępność zawartej 
w kurkumie kurkuminy znacząco się zwiększa 
w obecności piperyny będącej składnikiem 
czarnego pieprzu.

Oddziaływanie kurkumy i pieprzu jest nato-
miast doskonale wspierane przez imbir, który 
wykazuje działanie antyoksydacyjne, antywi-
rusowe i przeciwzapalne.

Seria premIum marki joy Day 

kurkuma, ImbIr, pIeprz
z bakteriami probiotycznymi

probiołyk joy Day Kurkuma, Imbir, Pieprz

Suplement diety z serii PREMIUM o szcze-
gólnie wysokiej zawartości ekstraktu z fer-
mentacji roślinnej: kurkumy, imbiru i pieprzu  
w postaci shota pobiotycznego. 
Łączy w sobie zarówno wygodę, jak i funk-
cjonalność.
Objętość 125ml

Suplement diety z serii PREMIUM o szcze-
gólnie wysokiej zawartości ekstraktu z fer- 
mentacji roślinnej: kurkumy, imbiru i pieprzu. 
Skoncentrowany probiotyk w formie płynnej 
jest ceniony za wydajność i wygodę w sto-
sowaniu.
Objętość 500ml

zDubLowana  
bIoDoStępność kurkumIny

kurkuma ImbIr pIeprz

suplementacja probiotycz
na

kurkuma
ImbIr
pIeprz

probiotyk joy Day Kurkuma, Imbir, Pieprz
Minimum 4x107 jtk/ml. Szczepy bakterii: Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103),  
L. rhamnosus LR 04 (DSM 16605), L. rhamnosus LR 05 (DSM 19739), L. acidophilus 
LA 1 (LMG P-21904), L. delbrueckii ssp. bulgaricus LB 2  (LMG P- 21905) L. casei 
101/37 (LMG P- 17504), L. plantarum LP 02 (LMG P- 21020), L. plantarum LP 01 
(LMG P-21021), L. fermentum LF2 (LMG 27299), Bifidobacterium breve Bl 10 (LMG 
P- 17500), B. breve Bbr 8 (LMG P-17501), B. longum BL 03 (DSM 16603), B. animalis 
ssp. lactis Bi 1 (LMG P- 17502), Streptococcus thermophilus Z 57 (LMG P- 21908),  
S. thermophilus 9 Y (LMG P- 17225).

Min. 3,2x106 jtk/ml. Szczepy bakterii: Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103),  
L. rhamnosus LR 04 (DSM 16605), L. rhamnosus LR 05 (DSM 19739), L. acidophilus 
LA 1 (LMG P-21904), L. delbrueckii ssp. bulgaricus LB 2  (LMG P- 21905), L. casei 
101/37 (LMG P- 17504), L. plantarum LP 02 (LMG P- 21020), L. plantarum LP 01 
(LMG P-21021), L. fermentum LF2 (LMG 27299), Bifidobacterium breve Bl 10 (LMG 
P- 17500), B. breve Bbr 8 (LMG P-17501), B. longum BL 03 (DSM 16603), B. animalis 
ssp. lactis Bi 1 (LMG P- 17502), Streptococcus thermophilus Z 57 (LMG P- 21908),  
S. thermophilus 9 Y (LMG P- 17225).

suplementacja probiotycz
na

kurkuma
ImbIr
pIeprz

DLaczeGo wpłynIe LepIej? 
wysoka aktywność biologiczna bakterii probio-
tycznych

zdolność bakterii do natychmiastowego zasiedla-
nia przestrzeni jelit

obecność bioaktywnych postbiotyków

zaLecane SpożycIe:
Probiotyk JOY DAY: 3 x dziennie do posiłków
Rozcieńczamy 10 - 15 ml suplementu Probiotyk JOY DAY z min. 
100 ml wody lub innego napoju.

Probiołyk JOY DAY: 1 x dziennie do posiłku

Zalecana dZienna porcja dla osoby dorosłej

+    +     =
10 ml   10 ml   10 ml    30 ml

500 ml = 50 porcji

125 ml = 1 porcja

Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównowa-
żonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia. Suple-
menty diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) 
zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać dziennej zalecanej 
porcji do spożycia. Suplementy diety powinny być przechowy-
wane w sposób niedostępny dla małych dzieci.


