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Nowa ścieżka terapii i pielęgnacji,
która łączy świat kosmetyków
i odżywiania
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Nowa linia suplementów 
stworzona z naturalnych 
składników pozyskanych  
w procesie zrównoważonej 
produkcji , zapewnia 
najwyższą jakość  
i czystość składników
oraz poszanowanie  
dla środowiska.
Linia NU3CARE  
jest uzupełnieniem
produktów i technologii,
zgodnie z wyjątkową 
metodą Arosha.

Arosha prezentuje
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WEWNĘTRZNE
WSPARCIE
W obliczu coraz szybszego 
tempa życia, mamy coraz mniej 
czasu na przygotowywanie 
zbilansowanych posiłków. 
Nasza dieta jest coraz bardziej 
uproszczona i mało urozmaicona.
Zanieczyszczenie i intensywne
uprawy przyczyniają się do 
spadku zawartości składników 
odżywczych w pokarmach.
Co więcej, nie wszystkie składniki 
obecne w pożywieniu mogą być 
wykorzystywane ten sam sposób 
przez nasz organizm, ze względu 
na różną biodostępność.



Nutricosmetic, dostarczające składniki 
odżywcze składniki, które codziennie 

wspierają nasz organizm, zyskały 
kluczowe znaczenie w uzupełnianiu 

niedoborów żywieniowych.
Optymalizują funkcjonowanie 

organizmui spowalniają procesy 
starzenia.

Z TEGO POWODU
POWSTAŁA LINIA

AROSHA NU3CARE



RESET

W fazie RESET pobudzane są
działania przeciwutleniające,
przeciwzapalne i prokinetyczne.
Faza ta zapobiega 
reakcjom wolnorodnikowym
i przyspieszonemu procesowi
starzenia. Pomaga dogłębnie
oczyścić organizm i przygotować 
go do kolejnych zabiegów.
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RESET > NU3CARE DETOX

OCZYSZCZENIE I DETOKS 
Suplement diety w tabletkach na bazie aktywnych ekstraktów roślinnych, które stymulują
działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne i prokinetyczne organizmu w celu oczyszczenia,
detoksykacji i przygotowania do kolejnych zabiegów. Zawiera składniki aktywne
wspomagające pracę układu pokarmowego.

Składniki:
• Ekstrakt z imbiru (20% gingerolu): działanie prokinetyczne, 
przeciwzmarszczkowe, przeciwutleniające
• Liście Boldo (0,05% boldyny): oczyszczanie jelit
• Suchy wyciąg z pomidora (10% likopenu) działanie
antyoksydacyjne
• Suchy wyciąg z granatu (20% kwasu elagowego):
działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne
• Suchy wyciąg z jagód (36% antocyjanów): działanie
antyoksydacyjne, przeciwrodnikowe i korzystne  
na krążenie



RESTORE 

W fazie ODBUDOWY struktury 
skóry zostająkompleksowo 
zregenerowane i zrównoważone 
poprzez dostarczenie niezbędnych
elementów do ich ochrony,
spoistości i piękna.
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RESTORE > NU3CARE REGEN

DRENAŻ I PRZYWRÓCENIE RÓWNOWAGI
Suplement diety w postaci roztworu, na bazie niskocząsteczkowych peptydów
kolagenowych, zdolnych do stymulowania syntezy nowych włókien kolagenu, kwasu
hialuronowego i elastyny. Pobudza drenaż, aktywując procesy oczyszczania wątroby.

Składniki:
• Hydrolizowany kolagen: poprawia nawilżenie skóry,
czyniąc ją bardziej jędrną i elastyczną
• Suchy wyciąg z liści karczocha (3% kwasy
kawoilochinowe): działanie detoksykujące
i oczyszczające wątrobę
• Suchy wyciąg z owoców ostropestu plamistego  
(30% sylibina): przeciwdziała obrzękom i zatrzymywaniu
wody dzięki swoim właściwościom moczopędnym  
oraz stymuluje detoksykację i oczyszczanie wątroby.



ATTACK

Faza ATAKU to ukierunkowane
i synergiczne działanie w celu
pobudzenia metabolizmu, co
sprzyja odchudzaniu i usuwaniu 
niedoskonałości.
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ATTACK > NU3CARE FATBURNER

POPRAWA SYLWETKI
Suplement diety ukierunkowany na redukcję masy ciała. Opiera się na dwóch różnych formułach:

Faza dzienna: optymalizacja metabolizmu, mająca na celu przyspieszenie usuwania tłuszczów.
Składniki:
• Suchy ekstrakt z owoców Garcinia Cambogia (60% kwasów
hydroksycytrynowych): redukuje złogi tłuszczu i spala już istniejące,
zwiększa poczucie sytości, obniża poziom trójglicerydów i cholesterolu
oraz wspomaga trawienie
• Suchy wyciąg z kwiatów hibiskusa bogaty w polifenole: stymuluje procesy
przeciwutleniające i przeciwzapalne dla prawidłowego metabolizmu
• Winian L-karnityny: działanie detoksykujące i oczyszczające wątrobę
• Greenselect® Phytosoma® (19% katechin wyrażonych jako 3-O-galusan
epigallokatechiny (EGCG): bezkofeinowy ekstrakt z zielonej herbaty bogaty
w wysoce hydrofilowe składniki odżywcze przydatne do kontroli wagi

Faza nocna: detoksykacja i poprawa nastroju.
Składniki:
• Suchy ekstrakt z owoców Garcinia Cambogia (60% kwasów  
hydroksycytrynowych): redukuje złogi tłuszczu i spala już istniejące, 
zwiększa poczucie sytości, obniża poziom trójglicerydów i cholesterolu  
oraz wspomaga trawienie
• Melatonina: działanie uspokajające, wspomaga obronę immunologiczną
• Cytrynian magnezu: właściwości energetyzujące i detoksykujące
• L-Tryptofan: niezbędny aminokwas będący prekursorem serotoniny
• Suchy ekstrakt z liści melisy lekarskiej (4% kwasu rozmarynowego):  
działa uspokajająco i moczopędnie



arosha_pl_ Arosha.pl

NOVA GROUP - Wyłączny Dystrybutor AROSHA w Polsce -  ul. Puławska 538, 02-884 Warszawa, tel. +48 22 646 33 00 - www.novagroup.pl - www.arosha.com.pl


