


Filozofia firmy  
Terranova  

uosabia idee 
kompletnego 
odżywiania 

i doskonałego 
samopoczucia.

pozwól, aby 
wewnątrz Ciebie 
zalśniła natura

Witamy w firmie Terranova, 
życzymy miłej podróży!
Założona w 2008 r. firma Terranova Synergistic Nutrition to wielokrotnie nagradzany 
producent suplementów diety, oferujący szeroki wachlarz ponad 90 różnych produktów 
odżywczych i roślinnych.
Terranova, której laboratoria i fabryka znajdują się w Wielkiej Brytanii, jest jednym 
z bardzo niewielu dużych producentów suplementów diety, którzy w swoich produktach 
nie używają wypełniaczy, substancji wiążących i innych sztucznych dodatków, a przy tym 
wytwarzają wyłącznie suplementy w 100% odpowiednie dla wegan.
Opracowane przez firmę Terranova formuły są zaawansowane naukowo, a jednocześnie 
zgodne z wyznawanymi przez firmę holistycznymi zasadami. To wyjątkowe podejście 
pozwala produkować synergistyczne preparaty odżywcze i roślinne, które są skuteczne, 
dokładnie zbilansowane, łagodne dla organizmu i zawierają wyłącznie aktywne składniki.

Oto przyszłość suplementów diety!

BEZDODATKÓW 100%WEGAŃSKIE



Wzmocnienie 
synergicznego 

środowiska w naszym 
organizmie jest 

kluczem do uzyskania 
największych korzyści  

z suplementacji.

Stephen Terrass

Nasz założyciel  
i twórca suplementów
Założycielem firmy Terranova jest Stephen Terrass MRNT, 
były dyrektor techniczny jednej z największych w Europie 
firm produkujących suplementy. Stephen uznawany 
jest za jeden z największych europejskich autorytetów 
w dziedzinie suplementacji diety, zwłaszcza jeśli chodzi 
o nutraceutyki i wiedzę botaniczną. W ciągu trwającej 
już 38 lat kariery Stephen wygłosił ponad 500 wykładów 
w 21 krajach, był także zapraszany jako wykładowca 
na liczne uczelnie zajmujące się żywieniem i medycyną 
naturalną. Jest autorem ośmiu książek, serii popularnych 
audiobooków i wielu artykułów prasowych.

Przyszłość
Większość producentów suplementów diety przekonuje, 
że wyizolowane w warunkach laboratoryjnych naturalne 
związki chemiczne i farmaceutycznie przygotowane 
substancje roślinne są przyszłością żywienia człowieka. 
My, w firmie Terranova, widzimy tę przyszłość inaczej. 
Choć wyizolowane witaminy, substancje mineralne 
i inne nutraceutyki mogą oczywiście wchodzić w skład 
suplementów diety, naszym zdaniem stosowanie pełnych, 
czystych, świeżych i bogatych w fitonutrienty pokarmów 
i substancji roślinnych stanowi klucz do wykorzystania 
całkowitego prozdrowotnego potencjału składników, 
których używamy w naszych produktach. Przekonaliśmy 
się wielokrotnie, że efekty takiego podejścia mogą być 
naprawdę niezwykłe.



żadnych  
dodatków:  
poczuj to  
w sobie! 

Dzięki rezygnacji ze stosowania sztucznych dodatków możemy 
najgłębiej doświadczać aktywności witamin, substancji 

mineralnych, fitonutrientów, enzymów roślinnych i innych 
dobroczynnych związków – a także synergii ich działania.

BEZDODATKÓW

Suplementy diety działają wyłącznie poprzez swoje 
aktywne składniki. Dlaczego zatem niemal wszystkie 
dostępne na rynku suplementy zawierają także całe 
mnóstwo składników nieaktywnych? Wypełniacze, 
substancje przeciwzbrylające, powlekające, słodziki, 
barwniki, wzmacniacze smaku… Wszystkie te dodatki 
wchodzą w skład większości suplementów diety – 
a przecież ta lista wcale nie jest kompletna! Terranova to 
jedna z bardzo niewielu firm, które produkują suplementy 
diety całkowicie rezygnując z używania tych sztucznych 
dodatków (zwanych często „substancjami pomocniczymi”). 
Faktem jest, że dodatki pozwalają produkować suplementy 
łatwiej, szybciej, bardziej efektywnie i taniej – w firmie 

Terranova wierzymy jednak, że jakość, czystość 
i integralność naszych produktów są ważniejsze niż 
maksymalizacja zysków i wygoda produkcji.
Wszystkie nasze suplementy dostarczane są albo 
w formie dwuczęściowych, wegańskich kapsułek, 
albo w postaci proszku lub płynu. Nie proponujemy 
suplementów w formie tabletek, bo ich produkcja wymaga 
stosowania substancji pomocniczych. W przypadku 
dwuczęściowych kapsułek wykorzystanie takich substancji 
nie jest niezbędne –choć większość dostępnych na 
rynku suplementów w kapsułkach zawiera jeden lub 
więcej dodatków.

93% KOMPLEKS MAGNIFOOD 7% DIGLICYNIAN ŻELAZA

Terranova – 100% aktywnych składników… 
i żadnych dodatków!

TERRANOVA
Easy Iron 20 mg

W 100% wolne od sztucznych dodatków



odżywiamy Cię 
podążając 
wegańską 
ścieżką 

Tworzymy  
bezpieczną przystań dla 

konsumentów szukających 
wegańskich suplementów 

diety bez sztucznych 
dodatków.

W firmie Terranova zależy nam na tworzeniu „bezpiecznej przystani” dla wegan 
i wegetarian, a także dla tych konsumentów, którzy chcą kupować wegańskie 
i wegetariańskie produkty (czy to z powodów religijnych czy na przykład ze względu 
na nietolerancję produktów mlecznych).
Rozumiemy, że sprawdzanie etykiet każdego kupowanego produktu może być bardzo 
męczące – dlatego możemy zapewnić wegetarian i wegan (a także wszystkie osoby, 
które chcą kupować produkty wegańskie i wegetariańskie), że jeśli mają w ręku 
produkt firmy Terranova, to na pewno jest to produkt, który mogą bezpiecznie kupić.
Terranova to jedna z bardzo niewielu firm produkujących suplementy diety, której 
oferta jest w całości przystosowana dla wegetarian i wegan.

W 100% wegańskie

100%WEGAŃSKIE



Magnifood:  
poczuj to w sobie! 

Aby wzmocnić działanie i wartość suplementów 
diety, firma Terranova stworzyła intensywnie 

synergistyczną innowację: kompleks MAGNIFOOD.

Aby najlepiej wykorzystać suplementy diety, trzeba 
doprowadzić organizm do stanu intensywnej synergii. 
Polega na współdziałaniu różnych składników, co 
prowadzi do efektów większych niż suma skutków 
działania poszczególnych składników. Aby uzyskać 
ten optymalny efekt, każda witamina, związek 
mineralny czy inna substancja odżywcza musi być 
efektywnie przyswojona, rozprowadzona po organizmie, 
zmetabolizowana i wykorzystana – i musi brać udział 
w szeregu synergicznych interakcji z enzymami, 
kofaktorami, innymi substancjami odżywczymi etc. Warto 
jednak zauważyć, że na zdolność organizmu do tworzenia 
wysokiego poziomu synergii wpływają także takie czynniki 
jak: genetyka, dieta, styl życia, płeć, wiek czy poziom 
stresu. Dlatego efektywność każdego suplementu może 
być różna u różnych osób.
O tym, jak korzystne będzie działanie danego suplementu, 
decyduje środowisko naszego organizmu – i ten fakt 
jest siłą napędową przy tworzeniu każdego produktu 
firmy Terranova.

W przeciwieństwie do większości suplementów diety 
dostępnych na rynku, kluczowe składniki produktów firmy 
Terranova nie są po prostu substancjami odżywczymi 
(np. poszczególnymi substancjami mineralnymi czy 
witaminami). Każdy produkt odżywczy firmy Terranova 
wzmocniony jest indywidualnym, synergicznym 
kompleksem substancji pochodzenia roślinnego 
i fitonutrientów o nazwie Magnifood.
Kompleks Magnifood powstał, aby:
-  wzmocnić lub wspomagać wchłanianie, biodostępność, 

wykorzystanie, aktywność, stabilność, działanie i efekty 
składników suplementu

-  dostarczyć organizmowi enzymy o działaniu 
synergicznym i kofaktory niezbędne dla wykorzystania 
i działania składników suplementu

-  dostarczyć organizmowi szerokie spektrum 
fitonutrientów, które wzmocnią potencjalne działania 
i zastosowanie produktu

-  dostarczyć organizmowi składniki, które zwiększą 
ogólną zawartość witamin, substancji mineralnych 
i innych substancji odżywczych w produkcie

-  chronić składniki produktu przed uszkodzeniem 
oksydacyjnym i wspierać stabilność i aktywność 
składników produktu.

Potrzeba synergii  
w odżywianiu

Magnifood: synergistyczne 
odżywianie



Fitofresh:  
poczuj to w sobie! 

Dzięki swojemu potężnemu, 
synergicznemu działaniu w kompleksie 
Magnifood liofilizowane rośliny istotnie 
zwiększają efekty działania produktów 

firmy Terranova.

Większość suplementów roślinnych i produktów bogatych 
w fitonutrienty produkowanych przez firmę Terranova wytwarzanych 
jest z roślin liofilizowanych. Suszenie na powietrzu, suszenie w wysokiej 
temperaturze czy suszenie rozpyłowe – standardowe komercyjne 
metody suszenia materiału roślinnego – choć są tańsze i prostsze, 
mogą prowadzić do rozkładu ważnych składników i zmieniać delikatną 
równowagę biochemiczną. Natomiast, jak wykazują liczne badania, 
liofilizacja – czyli suszenie sublimacyjne zamrożonych substancji  
– właśnie zachowuje i chroni substancje roślinne, ich biochemiczną 
integralność i aktywność enzymów. Okazuje się, że profil biochemiczny 
liofilizowanych roślin bardzo przypomina skład świeżo zerwanej rośliny, 
ale substancje czynne są w takim materiale bardziej skoncentrowane 
z uwagi na usunięcie wody. Innymi słowy – liofilizowany materiał 
roślinny firmy Terranova to skoncentrowana wersja tego, co znajduje 
się w świeżych roślinach.

Zalety liofilizacji

Różnica rzuca się w oczy

RODZYNKI SUSZONE 
W SPOSÓB 
KLASYCZNY

LIOFILIZOWANE  
WINOGRONA



Większość suplementów roślinnych i pokarmów bogatych 
w fitonutrienty firmy Terranova posiada certyfikat organiczności albo 

etycznego pozyskiwania. Nasz główny dostawca, Eclectic Institute, 
prowadzi dziewięćdziesięcioakrowe gospodarstwo położone 
w oddalonym od cywilizacji, zachwycająco czystym zakątku 

amerykańskiego stanu Oregon – w otoczeniu pierwotnej puszczy, 
w kanionie rzeki Sandy, ze wspaniałym widokiem na Mount Hood.

Wszystkie rośliny uprawiane przez Eclectic Institute rosną 
w dziewiczym środowisku, wolnym od chemicznych zanieczyszczeń. 

Zbiory prowadzone są w okresie, kiedy rośliny zawierają najwięcej 
substancji bioaktywnych. Doskonale przeszkoleni i bardzo 

doświadczeni pracownicy instytutu ręcznie zbierają rośliny, które 
nigdy nie były pryskane pestycydami czy herbicydami. Zbiór 

prowadzi się w sposób zrównoważony, bez ryzyka zmniejszenia 
populacji danej rośliny w środowisku czy zakłócenia delikatnej 

równowagi ekosystemu.

Nasze składniki

Dr Ed Alstat, 
założyciel eclectic 

institute



Dystrybutor w Polsce
Hormetiq Forest sp. z. o.o. 

ul. Leszczyńskiego 40A, 02-496 Warszawa
infoterranova@hormetiqforest.pl

tel. 


