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POTENCJAŁ NA DZIŚ I JUTRO!



KOSMETYKI

Wiedza, pasja i doświadczenie całego zespołu 

LAB ONE oraz dbałość o szczegóły w dobieraniu 

składników doprowadziły do stworzenia produktów, 

które zaspokajają potrzeby nawet najbardziej 

wymagających kobiet. To w trosce o zdrowie                         

i piękno powstały innowacyjne kosmetyki LAB ONE.

Rewolucja 

w pielęgnacji 

skóry, ciała i włosów!





BEZPIECZEŃSTWO

Od momentu rozpoczęcia prac nad kosmetykami LAB ONE, naszym priorytetem 

było stworzenie takich produktów, które są skuteczne, ale jednocześnie nie 

powodują alergii i podrażnień. Zespół specjalistów dokładnie przebadał każdy 

składnik, dając gwarancję, że kosmetyki LAB ONE są całkowicie bezpieczne                                  

i dostosowane także do potrzeb tych osób, u których stosowanie nieodpowiednich 

kosmetyków często wywołuje reakcje alergiczne.



SKUTECZNOŚĆ

Produkty LAB ONE to prawdziwy przełom w kosmetyce. Zostały opracowane                         

w oparciu o zdeklastrowaną wodę, czyli wodę o mniejszej masie cząsteczkowej. 

Dzięki temu łatwiej wnika ona w głąb skóry, stając się doskonałym nośnikiem 

substancji aktywnych. Skuteczność kosmetyków została potwierdzona badaniami. 

Testy wykazały, iż dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i wyjątkowej 

formule NanoFuture Technology, produkty LAB ONE w krótkim czasie wyraźnie 

poprawiają wygląd skóry i włosów.

WIEDZA, PASJA, DOŚWIADCZENIE

Receptury produktów LAB ONE zostały przygotowane z wielką dbałością                                            

o szczegóły. Pracował nad nimi zespół najlepszych specjalistów – chemików, 

dermatologów, kosmetologów, a nad wszystkim czuwała dr inż. Marta Pawłowska 

- doktor nauk chemicznych, specjalista w dziedzinie zastosowania nanomateriałów 

w produktach kosmetycznych i farmaceutycznych. Zespół LAB ONE pod jej 

przewodnictwem spędził długie godziny w laboratorium, aby mieć pewność, 

że produkty są całkowicie bezpieczne, wyjątkowo skuteczne i dostosowane do 

potrzeb nowoczesnych kobiet – silnych, pewnych siebie, wymagających.



PIELĘGNACJA TWARZY

MAKSYMALNE NAWILŻENIE I REGENERACJA 

DLA KAŻDEGO RODZAJU SKÓRY



N°1 VITAMIN COMPLEX 

SERUM DO TWARZY

30 ml

Skóra pozbawiona blasku, 

wymagająca wsparcia i ochrony

Długotrwale nawilża dzięki zawartości 

kwasu hialuronowego

Chroni przed wolnymi rodnikami

Wygładza i napina skórę, zapewnia jej młody wygląd

N°1 Vitamin Complex to odżywcze serum do twarzy, 

szyi i dekoltu do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju 

skóry. Zawarty w produkcie kwas hialuronowy wiąże 

wodę w skórze, zapewniając odpowiednie nawilżenie, 

stymuluje procesy regeneracyjne oraz chroni skórę przed 

transepidermalną utratą wody. Odżywczy kompleks 

witamin A, E, F neutralizuje wolne rodniki, dotlenia 

komórki  i usuwa z nich toksyny. Witamina A przyspiesza 

odnowę komórek naskórka i poprawia koloryt. Witamina E 

przeciwdziała starzeniu i wygładza skórę, witamina F chroni 

i natłuszcza powierzchnię skóry. N°1 Vitamin Complex 

stosowane regularnie nawilża, regeneruje i napina skórę, 

zapewniając młody i promienny wygląd. 

Sposób użycia: Nanieść i delikatnie wmasować                                             

w oczyszczoną skórę. Po wchłonięciu zastosować ulubiony 

krem LAB ONE. Dla uzyskania optymalnego efektu zaleca 

się stosować preparat rano i wieczorem.

Cena detaliczna
(brutto)

259 zł 149 zł 115 PKT

Cena Partnerska
(brutto)

Wartość punktowa



PIELĘGNACJA TWARZY

ZAPOBIEGA UTRACIE JĘDRNOŚCI 

I ELASTYCZNOŚCI SKÓRY WOKÓŁ OCZU



N°1 EYESKIN CARE 

KREM POD OCZY

30 ml

Zapobiega powstawaniu zmarszczek

Napina skórę dzięki wysokiej zawartości substancji 

aktywnych o potwierdzonym działaniu ujędrniającym 

– wielocukrów, oligopeptydów i witamin

Rozjaśnia skórę wokół oczu i zapewnia jej promienny 

wygląd

N°1 EyeSkin Care to opracowany przez specjalistów, 

aktywny krem pod oczy o lekkiej, jedwabistej konsystencji 

i wielofunkcyjnym działaniu. Starannie wyselekcjonowane 

składniki zapewniają doskonałe efekty. Intensywny 

kompleks nawilżający zapobiega utracie jędrności                                  

i elastyczności skóry oraz przeciwdziała tworzeniu się 

zmarszczek. Formuła produktu została wzbogacona                                 

o wielocukry, oligopeptydy oraz witaminy. Krem 

intensywnie nawilża, ujędrnia oraz rozświetla skórę wokół 

oczu.

Sposób użycia: Preparat nakładać 2 razy dziennie na 

oczyszczoną skórę wokół oczu.

Cena detaliczna
(brutto)

284 zł 171 zł 120 PKT

Cena Partnerska
(brutto)

Wartość punktowa



PIELĘGNACJA TWARZY

INTENSYWNIE I DŁUGOTRWALE NAWILŻAJĄCY 

KREM DO CERY POZBAWIONEJ BLASKU



N°1 HYDRATION DAY 

KREM NAWILŻAJĄCY NA DZIEŃ

50 ml

Skóra sucha, odwodniona, wrażliwa

Odżywia, dodaje blasku

Zawiera kompleks składników o działaniu silnie 

nawilżającym - mocznik, sól sodowa PCA oraz 

humektanty

Chroni przed działaniem wolnych rodników 

(ekstrakt z zielonej herbaty)

Działa przeciwzmarszczkowo – pobudza produkcję 

kolagenu i elastyny

Długotrwale i intensywnie nawilżający krem do twarzy 

przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry suchej, 

odwodnionej, pozbawionej blasku i elastyczności. 

Zawiera specjalnie dobrany, selektywnie działający 

kompleks składników o silnym działaniu nawilżającym: 

mocznik, sól sodową PCA oraz substancje cukrowe 

będące doskonałymi humektantami. Naturalne oleje oraz 

emolienty uzupełniają niedobory lipidów w naskórku 

odżywiając skórę, zapewniając jej miękkość i gładkość. 

Dzięki zawartości ekstraktu z zielonej herbaty skóra jest 

chroniona przed działaniem wolnych rodników, odzyskuje 

zdrowy, promienny wygląd. Niacynamid (witamina B3) 

wyrównuje koloryt oraz pobudza produkcję kolagenu 

i elastyny działając przeciwzmarszczkowo. Lekka formuła 

kremu idealnie i szybko się wchłania nie pozostawiając 

tłustej warstwy na powierzchni skóry. Doskonale sprawdza 

się jako aktywna baza pod makijaż. 

Sposób użycia: Delikatnie wmasować krem w oczyszczoną 

skórę twarzy, szyi i dekoltu. 

Cena detaliczna
(brutto)

299 zł 222 zł 175 PKT

Cena Partnerska
(brutto)

Wartość punktowa



PIELĘGNACJA TWARZY

INTENSYWNIE I DŁUGOTRWALE REWITALIZUJĄCY 

KREM DO CERY ZMĘCZONEJ



N°1 HYDRATION NIGHT

KREM NAWILŻAJĄCY NA NOC

50 ml

Skóra sucha, odwodniona, pozbawiona blasku, 

wrażliwa

Silnie regeneruje dzięki zawartości kofeiny 

i karnityny

Uzupełnia niedobory lipidów w naskórku

Zawiera oleje roślinne i naturalne emolient, 

które odżywiają skórę

N°1 Hydration do długotrwale i intensywnie rewitalizujący 

krem, przeznaczony do pielęgnacji skóry suchej, 

odwodnionej, pozbawionej blasku i elastyczności. Zawiera 

specjalnie dobrany, selektywnie działający kompleks 

składników, m.in. kofeina i karnityna, o silnym działaniu 

stymulującym. Oleje roślinne, olej z pestek winogron 

oraz naturalne emolienty, takie jak lecytyna, uzupełniają 

niedobory lipidów w naskórku, odżywiając skórę. 

Witamin E chroni przed działaniem wolnych rodników, 

przywraca odpowiednie napięcie skóry, sprawia, że jest 

ona bardziej sprężysta i promienna. Kompleks specjalnie 

wyselekcjonowanych składników daje długotrwały efekt 

nawilżenia, przywraca komfort skórze i sprawia, że staje się 

ona gładka. 

Sposób użycia: Delikatnie wmasować krem w oczyszczoną 

skórę twarzy, szyi i dekoltu. 

Cena detaliczna
(brutto)

299 zł 220 zł 120 PKT

Cena Partnerska
(brutto)

Wartość punktowa



PIELĘGNACJA TWARZY

KONTROLA SEBUM/BŁYSZCZENIA



N°1 CLEANSKIN STEP 1 

ŻEL DO MYCIA TWARZY

200 ml

Skóra tłusta, mieszana, trądzikowa

Łagodnie myje i oczyszcza, nie niszczy bariery 

ochronnej skóry

Reguluje wydzielanie sebum

Skutecznie usuwa niedoskonałości i zaskórniki

Działa antybakteryjnie i antyoksydacyjnie

N°1 CleanSkin step 1 to delikatny żel do mycia twarzy 

przeznaczony do oczyszczania i codziennej pielęgnacji 

skóry tłustej, mieszanej oraz trądzikowej, odpowiedni do 

skóry w każdym wieku. Usuwa nadmiar łoju, oczyszcza 

skórę z niedoskonałościami i grudkami. 

N°1 CleanSkin step 1 dzięki znakomicie dobranej 

bazie myjącej zapewnia łagodne oczyszczenie i nie 

niszczy naturalnej bariery ochronnej skóry. Zawarte  

w preparacie ekstrakty z jeżówki i zielonej herbaty 

działają antybakteryjnie i antyoksydacyjnie. Acnacidol ma 

działanie seboregulujące, oraz hamuje rozwój bakterii na 

jej powierzchni. 

Sposób użycia: Niewielką ilość żelu nałożyć na dłoń,                        

a następnie na skórę twarzy, szyi i dekoltu. Myć masując 

delikatnie kolistymi ruchami, następnie spłukać wodą.

Cena detaliczna
(brutto)

250 zł 151 zł 95 PKT

Cena Partnerska
(brutto)

Wartość punktowa



PIELĘGNACJA TWARZY

NORMALIZUJĄCO ODŻYWCZY 

KREM DO CERY Z NIEDOSKONAŁOŚCIAMI



N°1 CLEANSKIN STEP 2 

KREM NORMALIZUJĄCY

50 ml

Skóra tłusta, mieszana i trądzikowa

Reguluje wydzielanie sebum

Przywraca naturalne pH

Pielęgnuje i łagodzi skórę trądzikową

Zapobiega powstawaniu wyprysków i zaskórników

Codzienne wzmocnienie i odżywienie, obok oczyszczania, 

jest najważniejszym elementem pielęgnacji skóry 

tłustej, mieszanej i trądzikowej. Zatkane pory, wypryski, 

uszkodzone warstwy naskórka oraz nadmierne błyszczenie 

to najbardziej dokuczliwe problemy skóry łojotokowej.  

N°1 CleanSkin step 2 zawiera kompleks witamin oraz 

wyciągi roślinne, które niwelują stany zapalne, przywracają 

skórze naturalne pH i działają seboregulująco.

Acnacidol pozyskiwany z mleczka pszczelego chroni skórę 

przed ponownym powstawaniem wyprysków i wspomaga 

odnowienie uszkodzonych komórek. Pobudzona do 

regeneracji skóra łatwiej zwalcza stany zapalne, staje się 

gładka, bez wyprysków i zaskórników. 

Sposób użycia: Po dokładnym oczyszczeniu twarzy 

żelem do mycia N°1 CleanSkin step 1 nanieść i delikatnie 

wmasować niewielką ilość kremu, omijając okolice oczu.

Cena detaliczna
(brutto)

299 zł 238 zł 190 PKT

Cena Partnerska
(brutto)

Wartość punktowa



PIELĘGNACJA WŁOSÓW



N°1 SILK THERAPY 

SERUM DO WŁOSÓW

30 ml

Włosy suche i zniszczone

Regeneruje i nawilża

Skoncentrowana formuła jedwabiu dodaje blasku                  

i chroni przed czynnikami zewnętrznymi

Nie obciąża włosów

Serum N°1 Silk Therapy zawiera skoncentrowaną formułę 

jedwabiu, która głęboko nawilża strukturę włosa, tworzy 

powłokę ochronną na powierzchni włosów, przywracając 

im jedwabistość i blask. Serum jest przeznaczone do 

regeneracji włosów suchych i zniszczonych. Jedwabistość 

keratyny sprzyja łatwemu rozczesywaniu, a jednocześnie 

nie obciąża włosów. 

Sposób użycia: Rozprowadzić niewielka ilość na dłoniach                

i wetrzeć w osuszone ręcznikiem, świeżo umyte włosy.

Cena detaliczna
(brutto)

230 zł 162 zł 100 PKT

Cena Partnerska
(brutto)

Wartość punktowa



PIELĘGNACJA WŁOSÓW



N°1 HAIR THERAPY 

SERUM NA POROST WŁOSÓW

30 ml

Zapobiega wypadaniu 

Stymuluje włosy do regeneracji

Wspomaga odnowę skóry 

Koi i łagodzi skórę w miejscach stanów zapalnych

Serum N°1 Hair Therapy to naukowo opracowany preparat 
zapobiegający wypadaniu włosów. Ich główną przyczyną 
jest starzenie i wywołane różnymi czynnikami stany zapalne 
w skórze. Zaawansowane technologicznie składniki koją 
podrażnienia, pobudzają włókna kolagenowe oraz wspomagają 
pielęgnację. Złoto aXonnite wspomaga odnowę skóry głowy 
po przejściu stanów zapalnych takich jak łuszczyca, łojotokowe 
zapaleniu skóry, czy grzybica. 

Zaawansowane technologicznie składniki Hair Therapy:

Laktoferyna zawiera duże ilości witamin E i C, zwane 
antyutleniaczami, które chronią skórę przed szkodliwym 
działaniem wolnych rodników. 
Nano złoto aXonnite wspomaga produkcję i regenerację 
włókien kolagenowych.
Proteiny jedwabiu wykazują działanie kojące i przeciwzapalnie. 
Kompleks aminokwasów pobudza komórki macierzyste                         
i zewnętrzne pochewki włosa, co powoduje wzmocnienie. 
Zawarty w nich czynnik wzrostu pobudza i stymuluje włosy, 
dzięki czemu stają się grubsze. 
N°1 Hair Therapy pomaga w zachowaniu grubych, mocnych                  
i pięknych włosów.
Sposób użycia: Serum należy codziennie wmasować w wilgotną 
skórę głowy w miejscach zlokalizowanego problemu. Należy 
pozostawić do wyschnięcia. W celu uzyskania najlepszych 
efektów zaleca się codzienne stosowanie min. przez 3 miesiące.

Cena detaliczna
(brutto)

309 zł 186 zł 130 PKT

Cena Partnerska
(brutto)

Wartość punktowa



PIELĘGNACJA WŁOSÓW



N°1 HAIR REGENERATION STEP 1 

SZAMPON REGENERUJĄCY

400 ml

Włosy suche, zniszczone, wymagające głębokiej 

regeneracji 

Intensywnie nawilża

Wzmacnia włosy od nasady aż po same końce dzięki 

zawartości naturalnych olejów i keratyny

N°1 Hair Regeneration step 1 to profesjonalny szampon do 

włosów suchych, zniszczonych i pozbawionych witalności. 

Wyjątkowo bogata formuła pielęgnująca, to optymalna 

kuracja nawilżająca. Zawarte w produkcie naturalne olejki           

i keratyna wzmacniają strukturę włosa na całej długości. 

Sposób użycia: Łagodnie wmasować w mokre włosy, 

następnie dokładnie spłukać i nałożyć odżywkę.

Stosować z odżywką N°1 HAIR REGENERATION step 2.

Cena detaliczna
(brutto)

189 zł 133 zł 70 PKT

Cena Partnerska
(brutto)

Wartość punktowa



PIELĘGNACJA WŁOSÓW



N°1 HAIR REGENERATION STEP 2

ODŻYWKA REGENERUJĄCA

200 ml

Włosy suche, wymagające głębokiej regeneracji 

Odżywia włosy zniszczone na skutek koloryzacji czy 

rozjaśniania

Głęboko regeneruje i dodaje blasku

Ułatwia rozczesywanie

Odżywka do spłukiwania N°1 Hair Regeneration step 2 

to profesjonalna odżywka do włosów wymagających 

szczególnej pielęgnacji. Produkt przeznaczony do włosów 

zniszczonych po zabiegach chemicznych, szczególnie 

polecany po rozjaśnianiu. Kompleks regenerujący 

oparty na olejku rycynowym, głęboko odbudowuje                                                         

i nadaje blask. Oleje intensywnie nawilżają, wzmacniają                              

i odbudowują suche, pozbawione witalności włosy. Ułatwia 

rozczesywanie. 

Sposób użycia: Łagodnie wmasować w umyte i osuszone 

ręcznikiem włosy , pozostawić na kilka minut, a następnie 

dokładnie spłukać.

Stosować z szamponem N°1 HAIR REGENERATION step 1.

Cena detaliczna
(brutto)

148 zł 104 zł 55 PKT

Cena Partnerska
(brutto)

Wartość punktowa



PIELĘGNACJA WŁOSÓW



N°1 COLOR PROTECT STEP 1 

SZAMPON

400 ml

Włosy farbowane i rozjaśniane, poddawane częstym 

zabiegom 

Głęboko nawilża i regeneruje

Przedłuża trwałość koloru

Zabezpiecza przed działaniem promieni słonecznych

N°1 Color Protect step 1 to profesjonalny, głęboko 

nawilżający szampon, polecany do każdego rodzaju 

włosów poddanych wcześniej koloryzacji lub rozjaśnieniu. 

Kompleks składników aktywnych przedłuża trwałość  

i blask koloru, chroni go i działa przeciwutleniająco. Filtry 

zabezpieczają przed działaniem promieni UV. 

Sposób użycia: Łagodnie wmasować w mokre włosy, 

następnie dokładnie spłukać i nałożyć odżywkę. 

Cena detaliczna
(brutto)

184 zł 129 zł 70 PKT

Cena Partnerska
(brutto)

Wartość punktowa



PIELĘGNACJA WŁOSÓW



N°1 COLOR PROTECT STEP 2 

ODŻYWKA

200 ml

Włosy farbowane i rozjaśniane, poddawane częstym 

zabiegom

Odżywia, nadaje połysk

Odbudowuje zniszczoną strukturę włosów

Zabezpiecza przed działaniem promieni słonecznych

Odżywka N°1 Color Protect step 2 to profesjonalna 

odżywka do włosów farbowanych i zniszczonych. Specjalnie 

dobrane składniki aktywne zapewniają intensywną 

pielęgnację oraz połysk. Odbudowują zniszczoną strukturę, 

działają przeciwutleniająco, podkreślają kolor i sprawiają, 

że utrzymuje się on dłużej. Filtry UV zabezpieczają przed 

działaniem promieni UV. 

Sposób użycia: Łagodnie wmasować w umyte i osuszone 

ręcznikiem włosy, pozostawić na kilka minut, a następnie 

dokładnie spłukać.

Stosować z szamponem N°1 Color Protect step 1. 

Cena detaliczna
(brutto)

153 zł 107 zł 60 PKT

Cena Partnerska
(brutto)

Wartość punktowa



PIELĘGNACJA CIAŁA

REGENERUJE, ODŻYWIA I NAWILŻA SKÓRĘ RĄK



N°1 PERFECT MANICURE 

KREM DO RĄK

125 ml

Wygładza i odżywia

Nawilża skórki wokół paznokci

Regeneruje zniszczoną skórę rąk

Wzmacnia paznokcie

Bogata formuła kremu wygładza, nawilża, zmiękcza 

zrogowaciały naskórek oraz pielęgnuje skórki wokół 

paznokci. Dodatkowo zapewnia efekt rozjaśnienia                             

i regeneracji skóry dłoni. Ponadto, dzięki zawartości 

keratyny, wzmacnia i zabezpiecza strukturę paznokci przed 

uszkodzeniem. 

Sposób użycia: Niewielką ilość kremu nanieść 

bezpośrednio na dłonie i wmasować. 

Cena detaliczna
(brutto)

164 zł 116 zł 50 PKT

Cena Partnerska
(brutto)

Wartość punktowa



REGENERUJE SZORSTKĄ I POPĘKANĄ SKÓRĘ STÓP

PIELĘGNACJA CIAŁA



N°1 PERFECT PEDICURE 

MASKA DO STÓP

125 ml

Intensywnie nawilża i wygładza

Zmiękcza zrogowaciały naskórek

Bogata formuła zawierająca glicerynę, keratynę, 

kwas sebacynowy oraz pantenol

Przeznaczona do codzienniego użytku

Bogata, intensywnie i długotrwale nawilżająca maska 

do stóp, doskonale zmiękcza i regeneruje naskórek 

wygładzając jego powierzchnię. Zawiera glicerynę, 

keratynę, kwas sebacynowy oraz pantenol. 

Sposób użycia: Niewielką ilość maski rozprowadzić na 

stopach. Przeznaczona do codziennego użytku. 

Cena detaliczna
(brutto)

167 zł 118 zł 50 PKT

Cena Partnerska
(brutto)

Wartość punktowa



PIELĘGNACJA CIAŁA

ZMYSŁOWE NAWILŻENIE I PIELĘGNACJA SKÓRY



N°1 BODY WASH

ŻEL DO MYCIA CIAŁA

400 ml

Delikatny dla skóry

Doskonale oczyszcza skórę

Nie niszczy płaszcza lipidowego skóry

Nawilża, łagodzi podrażnienia, regeneruje skórę

Delikatny, nawilżający żel pod prysznic przeznaczony do 

codziennego mycia i pielęgnacji każdego rodzaju skóry, 

szczególnie suchej i wrażliwej. Dzięki specjalnie dobranym, 

łagodnym substancjom myjącym nie wysusza i nie podrażnia 

skóry zachowując jej naturalny płaszcz hydrolipidowy. 

Zawarty w żelu pantenol łagodzi podrażnienia, a gliceryna 

intensywnie nawilża i regeneruje skórę, pozostawiając ją 

miękką i aksamitną. Doskonale oczyszcza skórę.

Sposób użycia: Żel nanieść na mokrą skórę, po umyciu 

spłukać.

Cena detaliczna
(brutto)

213 zł 150 zł 80 PKT

Cena Partnerska
(brutto)

Wartość punktowa



PIELĘGNACJA CIAŁA

REGENERACJA I NAWILŻENIE SKÓRY SUCHEJ



N°1 MOISTURIZING

BALSAM DO CIAŁA

300 ml

Długotrwale nawilża

Szybko się wchłania

Pozostawia skórę gładką, miękką i odżywioną

Intensywnie regenerujący balsam do skóry wymagającej 

natychmiastowego i długotrwałego nawilżenia. Po 

zastosowaniu skóra pozostaje jedwabiście miękka, 

nawilżona i wygładzona na długi czas. Balsam bardzo 

szybko się wchłania nie pozostawiając uczucia tłustości                     

i lepkości. 

Sposób użycia: Stosować codziennie po kąpieli. 

Cena detaliczna
(brutto)

226 zł 159 zł 90 PKT

Cena Partnerska
(brutto)

Wartość punktowa



PRODUKTY WELLNESS

W LAB ONE wiemy, że czasy, w których żyjemy, nie 

sprzyjają zachowaniu zdrowia, młodości i urody. 

Nawet prawidłowo zbilansowana dieta nie jest w 

stanie dostarczyć wszystkich niezbędnych witamin 

i mikroelementów. Liczne badania prowadzone 

przez światowej sławy specjalistów dowodzą, że 

środki używane do uprawy warzyw, owoców, zbóż 

pozbawiają ich większości wartości odżywczych. 

Dzisiejsze tempo życia, towarzyszący mu stres oraz 

środowisko, często warunkują stan zdrowia, dlatego 

tak ważna jest prewencja, wspomagająca i chroniąca 

organizm.

Prewencja, 

wspomagająca

i chroniąca organizm





NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Setki godzin prac w laboratorium zaowocowały powstaniem innowacyjnych 

receptur, w skład których wchodzą starannie wyselekcjonowane, naturalne 

surowce o wysokiej aktywności. Każdego dnia zespół LAB ONE nadzoruje proces 

wytwarzania suplementów – od zakupu odpowiednich składników, aż do momentu 

wprowadzenia produktu na rynek. Dzięki temu mamy pewność, że produkt, 

który trafia w Twoje ręce jest zawsze najwyższej jakości. Tylko taki może spełnić 

oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.



W TROSCE O TWOJE ZDROWIE

W trosce o Twoje zdrowie stworzyliśmy linię suplementów diety, które 

zostały opracowane z największą dbałością o szczegóły. Ich receptury zostały 

przygotowane w sposób pozwalający dostarczyć wszystkich niezbędnych substancji 

zapewniających prawidłowe funkcjonowanie organizmu, wysoką odporność 

oraz młody wygląd i prawidłową pracę jelit. Dla LAB ONE zdrowie to priorytet i 

podstawa życia, dlatego pragniemy je chronić, dostarczając Ci najlepsze produkty, 

które będą je wspierać.

BEZPIECZEŃSTWO

Dokładamy wszelkich starań, aby produkty, które oferujemy, cechowały się 

nie tylko wysoką jakością, ale także całkowitym bezpieczeństwem. Dlatego 

przykładamy ogromną wagę do procesu wyboru składników – używamy tylko 

najlepszych, wolnych od GMO surowców. Wysoką jakość potwierdzają certyfikaty 

o wysokiej standaryzacji. Dodatkowo przeprowadzamy kontrolę jakości na każdym 

etapie produkcji - ISO, GMP, HACCP oraz szczegółowo badamy każdy składnik pod 

kątem bezpieczeństwa. Testy potwierdzają, że suplementy LAB ONE mają jedynie 

pozytywny wpływ na zdrowie i nie powodują skutków ubocznych.



SUPLEMENTY LAB ONE 
to prawdziwe bogactwo niezwykle wartościowych składników. Poznaj je!

ASTAKSANTYNA – związek z grupy karotenoidów, uważany za 

najskuteczniejszą broń w zwalczaniu wolnych rodników, jaką dysponuje 

nowoczesna nauka. Charakteryzuje się dużo większą aktywnością 

przeciwutleniającą niż inne silne antyoksydanty – 65 razy wyższą 

niż witamina C, 54 niż beta-karoten i 14 niż witamina E. Właściwości te 

astaksantyna zawdzięcza swojej unikalnej budowie, dzięki której jest w stanie 

dotrzeć do każdej komórki naszego ciała, co zapewnia skuteczną ochronę przed 

wolnymi rodnikami i pozwala zapobiegać licznym chorobom. Astaksantyna 

opóźnia również proces starzenia się skóry, ponieważ wspomaga produkcję 

kolagenu, podstawowego budulca tkanki łącznej stanowiącego rusztowanie 

dla naszej skóry oraz odpowiedzialnego za jej elastyczność i młody wygląd. 

Najnowsze badania pokazują, iż astaksantyna może także zwiększać długość 

życia.

RESWERATROL – całkowicie naturalny antyutleniacz, jeden z najlepiej 

przebadanych. Skutecznie neutralizuje wolne rodniki, których nadmiar                          

w organizmie może wywołać stres oksydacyjny. To bardzo niebezpieczny stan 

prowadzący do rozwoju wielu chorób oraz uszkadzający naturalną barierę 

ochronną naskórka, w efekcie czego przerwane zostają włókna kolagenowe, 

skóra traci elastyczność, pojawiają się zmarszczki. Naukowcy udowodnili, że 

resweratrol jest również skutecznym środkiem w leczeniu otyłości (reguluję 

równowagę energetyczną) oraz cukrzycy (korzystnie wpływa na stężenie 



glukozy oraz poprawia insulinowrażliwość komórek). Bogatym źródłem tego 

związku są skórki czerwonych winogron, a co za tym idzie, również czerwone 

wino (średnio 2-3 mg/l). Badania dowodzą, że to dzięki niemu Francuzi, znani 

z zamiłowania do tego trunku, ale także diety bogatej w tłuszcze nasycone, 

cieszą się dobrym zdrowiem i rzadziej zapadają na choroby układu krążenia 

niż inne narody. Zjawisko to zostało nazwane „francuskim paradoksem”                         

i stanowi dowód na to, że resweratrol może skutecznie zapobiegać zawałom 

serca, nadciśnieniu oraz miażdżycy.

KOENZYM Q10 – (czyli ubichinon) organiczny związek zapewniający 

prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Jest niezbędnym 

składnikiem mitochondrium, „elektrowni” ludzkiego ciała, w związku z czym 

pełni kluczową rolę w wytwarzaniu energii dla każdej jego komórki. Koenzym 

Q10 produkowany jest przez organizm, jednak zła dieta, stres, choroby czy 

zażywanie niektórych leków zmniejszają jego ilość. Niski poziom ubichinonu 

może zaburzyć pracę wszystkich narządów, w szczególności serca. Badanie 

Q-SYMBIO przeprowadzone pod przewodnictwem profesora Svenda 

Mortensena w 2014 roku wykazało, że koenzym Q10 odgrywa kluczową rolę 

w leczeniu niewydolności mięśnia sercowego. Ubichinon ma także działanie 

przeciwzmarszczkowe. Powstrzymuje ubytek kwasu hialuronowego                                   

i kolagenu, dzięki czemu przeciwdziała utracie jędrności skóry, a co za tym 

idzie, spowalnia proces starzenia.

KOLAGEN Z RYB MORSKICH – skóra zbudowana jest w 75% z kolagenu – 

białka odpowiedzialnego za jej elastyczność. Jednak po 25 roku życia jego 

ilość w organizmie ludzkim systematycznie zmniejsza się - o ok. 1.5% każdego 



roku. Ubytek ten powinien zostać uzupełniony przez fibroblasty, komórki 

skóry właściwej odpowiedzialne są za wytwarzanie włókien kolagenowych, 

jednak z wiekiem stają się one coraz mniej produktywne. W konsekwencji, 

na skórze pojawiają się oznaki starzenia – skóra traci jędrność, pokrywa 

się zmarszczkami oraz przebarwieniami. Jedynym sposobem, aby temu 

zapobiec, jest stosowanie produktów zawierających kolagen rybi. Tylko 

taki, ze wglądu na swoją budowę cząsteczkową zbliżoną do budowy 

kolagenu ludzkiego, jest w stanie uzupełnić niedobory tego białka  

w organizmie, a co za tym idzie, opóźnić proces starzenia się skóry.

KWAS HIALURONOWY – substancja produkowana przez organizm 

ludzki, która wypełnia przestrzeń międzykomórkową i łączy ze sobą 

włókna kolagenowe, dzięki czemu skóra pozostaje jędrna i sprężysta. 

Ma także zdolności wiązania dużej ilości wody w naskórku, zapewniając 

optymalne nawilżenie. Z wiekiem jednak proces produkcji endogennego 

kwasu hialuronowego zwalnia, co prowadzi do pojawienia się zmarszczek 

oraz wysuszenia naskórka. Badania dowiodły, że substancja ta cechuje 

się wysoką skuteczność w walce z oznakami starzenia się skóry - 

zwiększa jej nawilżenie, elastyczność i jędrność, poprawia strukturę 

tkanki łącznej oraz spłyca zmarszczki. Kwas hialuronowy ułatwia również 

przenikanie substancji aktywnych w głąb skóry, zwiększając w ten sposób 

skuteczność preparatów, w skład których wchodzi. Uznawany jest za jedno                                                                        

z najważniejszych odkryć współczesnej medycyny.

COLOSTRUM – inaczej siara bydlęca, to wyciąg z mleka krowiego 

zbieranego w pierwszych godzinach po porodzie. Jego prozdrowotne 

właściwości są takie same, jak siary ludzkiej. Nie bez powodu mówi 



się, że mleko matki to najlepsze, co kobieta może dać dziecku. W chwili 

narodzin układ immunologiczny noworodka jest na tyle niedojrzały, 

że potrzebuje wsparcia „z wewnątrz”. To mleko matki jest dla niego 

tym wsparciem. Zawiera wszystko, co niezbędne, aby chronić dziecko                                                                                           

w pierwszych latach życia – wspomaga niedojrzały układ odpornościowy, ma 

właściwości przeciwbakteryjne, chroni przed zakażeniami, wzmacnia cały 

organizm i pozwala mu się rozwijać. Colostrum działa na tej samej zasadzie.                                      

W jego skład wchodzi ponad 250 bioaktywnych związków chemicznych,                   

w tym immunoglobuliny (podnoszą odporność), laktoferyna (chroni przed 

bakteriami i wirusami), enzymy (utleniają bakterie) oraz szereg witamin 

i związków mineralnych. To jedyny produkt pochodzenia naturalnego 

charakteryzujący się tak wysoką koncentracją substancji aktywnych 

usprawniających funkcjonowanie układu odpornościowego.

PROBIOTYKI – żywe organizmy zwane „dobrymi bakteriami”, które 

wspierają układ immunologiczny oraz chronią przed wirusami i bakteriami. 

Probiotyki uszczelniają ściany jelit, tworząc w ten sposób barykadę dla 

drobnoustrojów i uniemożliwiając im przedostanie się do krwi. Układ 

pokarmowy człowieka zawiera ok. 90-100 bilionów bakterii. Gdy ich ilość 

zmaleje, np. na skutek antybiotykoterapii, stresu czy spożywania wysoko 

przetworzonej żywności, dochodzi do zaburzenia równowagi mikroflory 

bakteryjnej, w wyniku czego odporność zostaje obniżona, a organizm staje 

się bardziej podatny na infekcje i zakażenia. Bakterie probiotyczne wykazują 

wysoką aktywnością także wtedy, gdy organizm zostanie zaatakowany 

przez mikroorganizmy chorobotwórcze. Wytwarzają substancje osłabiające 

patogeny, hamując ich rozwój. W ten sposób zwalczają zarówno infekcje 

wirusowe, jak i bakteryjne.



PRODUKTY WELLNESS



N°1 COENZYME Q10

60 kapsułek

Pomaga w produkowaniu energii dla każdej komórki 

ludzkiego ciała

Sprzymierzeniec w walce o piękną i jędrną skórę 

N°1 Coenzyme Q10 to odpowiedź na potrzeby wszystkich 

tych, którzy w kompleksowy sposób chcą zadbać o swoje 

zdrowie i wygląd. Głównym składnikiem jest ubichinon, 

zwany także koenzymem Q10, który w naturalny sposób jest 

produkowany przez organizm ludzki i pełni kluczową rolę w 

wytwarzaniu energii dla każdej komórki - jest niezbędnym 

składnikiem mitochondrium, czyli „elektrowni” ludzkiego 

ciała. Jednak zła dieta, stres, infekcje czy zażywanie 

niektórych leków przyczyniają się do zmniejszenia 

jego ilości. Niski poziom tej substancji może zaburzyć 

pracę wszystkich narządów, w szczególności serca,  

a w konsekwencji doprowadzić do niewydolności mięśnia 

sercowego. N°1 Coenzyme Q10 to także sprzymierzeniec 

w walce o piękną i jędrną skórę. Ubichinon pełni bowiem 

jeszcze jedną ważną rolę w organizmie - powstrzymuje 

ubytek kwasu hialuronowego i kolagenu, dzięki czemu 

przeciwdziała utracie jędrności skóry, a co za tym idzie, 

spowalnia proces starzenia. 

Cena detaliczna
(brutto)

244 zł 171 zł 125 PKT

Cena Partnerska
(brutto)

Wartość punktowa



PRODUKTY WELLNESS



N°1 ANTIOXIDANTMAX

50 kapsułek

Połączenie dwóch najsilniejszych istniejących anty-

oksydantów

Pomaga zwalczyć stres oksydacyjny i wolne rodniki

Wspomaga produkcję kolagenu, dzięki czemu skóra 

zachowuje jędrność i młody wygląd

Dzisiejsze tempo życia, środowisko, w jakim żyjemy, stres, 

zła dieta sprawiają, że jesteśmy narażeni na działanie wielu 

czynników zaburzających równowagę antyoksydacyjno-

prooksydacyjną. W efekcie dochodzi do wzrostu 

produkcji wolnych rodników oraz stresu oksydacyjnego. 

To niebezpieczny stan, który ma negatywny wpływ 

na funkcjonowanie całego naszego organizmu - może 

doprowadzić do wielu chorób, a także uszkodzić naturalną 

barierę ochronną naskórka, co prowadzi do przerwania 

włókien kolagenowych, w efekcie czego skóra traci 

elastyczność, pojawiają się zmarszczki. Aby pomóc Ci 

chronić swoje zdrowie, opracowaliśmy unikalną recepturę, 

która stała się przełomem w walce z wolnymi rodnikami. 

N°1 AntioxidantMax to połączenie dwóch najsilniejszych, 

istniejących antyoksydantów, najskuteczniejszej broni  

w zwalczaniu wolnych rodników, jaką dysponuje 

nowoczesna nauka. Dzięki wysokiej zawartości substancji 

aktywnych pomaga chronić komórki przed stresem 

oksydacyjnym oraz wspomaga produkcję kolagenu, dzięki 

czemu skóra zachowuje jędrność i młody wygląd.

Cena detaliczna
(brutto)

283 zł 198 zł 140 PKT

Cena Partnerska
(brutto)

Wartość punktowa



PRODUKTY WELLNESS



N°1 COLOSTRUMPRO

60 kapsułek

Wysoka zawartość czynników odpornościowych  

i wzrostowych IgG 40%

Naturalne wsparcie dla układu immunologicznego

Colostrum to siara bydlęca, czyli wyciąg z mleka krowiego 

zbieranego w pierwszych godzinach po porodzie. Jego 

prozdrowotne właściwości są takie same, jak siary ludzkiej. 

Nie bez powodu mówi się, że mleko matki to najlepsze, 

co kobieta może dać dziecku. W chwili narodzin układ 

immunologiczny noworodka jest na tyle niedojrzały, 

że potrzebuje wsparcia „z wewnątrz”. To mleko matki 

jest dla niego tym wsparciem. Zawiera wszystko, co 

niezbędne, aby chronić dziecko w pierwszych latach 

życia – wspomaga niedojrzały układ odpornościowy, ma 

właściwości przeciwbakteryjne, chroni przed zakażeniami, 

wzmacnia cały organizm i pozwala mu się rozwijać.  

N°1 ColostrumPro działa na tej samej zasadzie.  

W jego skład wchodzi ponad 250 bioaktywnych związków 

chemicznych, w tym immunoglobuliny (podnoszą 

odporność), laktoferyna (chroni przed bakteriami  

i wirusami), enzymy (utleniają bakterie) oraz szereg witamin 

i związków mineralnych. To jedyny produkt pochodzenia 

naturalnego charakteryzujący się tak wysoką koncentracją 

substancji aktywnych usprawniających funkcjonowanie 

układu odpornościowego.

Cena detaliczna
(brutto)

174 zł 122 zł 85 PKT

Cena Partnerska
(brutto)

Wartość punktowa



PRODUKTY WELLNESS



N°1 PROBIOTIC

30 kapsułek

Poprawia stan mikroflory bakteryjnej jelit

Jedna tabletka to30 miliardów żywych kultur bakterii

Zawiera 10 szczepów bakterii oraz błonnik akacjowy 

będący prebiotykiem

N°1 ProBiotic został stworzony po to, aby pomóc Ci zadbać 

o prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego, a co 

za tym idzie, również odpornościowego. W skład wchodzi 

10 szczepów bakterii oraz błonnik akacjowy - prebiotyk, 

który pobudza ich wzrost i aktywność oraz pomaga 

przetrwać w organizmie. N°1 ProBioticw to ogromne 

wsparcie dla Twoich jelit. W jednej kapsułce znajduje się 

aż 30 miliardów bakterii probiotycznych, co stanowi 1/3 

wszystkich bakterii zamieszkujących układ pokarmowy 

człowieka, które uszczelniają ściany jelit, tworząc w ten 

sposób barykadę dla drobnoustrojów i uniemożliwiając im 

przedostanie się do krwi. Ich ilość jednak zmniejsza się na 

skutek antybiotykoterapii, stresu czy spożywania wysoko 

przetworzonej żywności, w wyniku czego odporność 

zostaje obniżona, a organizm staje się bardziej podatny na 

infekcje i zakażenia. 

Cena detaliczna
(brutto)

231 zł 162 zł 115 PKT

Cena Partnerska
(brutto)

Wartość punktowa
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