


Superfoods
Superfoods to naturalna i fenomenalna armia dobra. 
Zalicza się do nich ogromna grupa ziół, roślin, warzyw
i owoców, które – jeśli tylko im pozwolimy – będą 
wspaniale wspierać funkcjonowanie naszego organizmu. 
Stosowane już od dawien dawna i wykorzystywane w 
różnych kulturach, dziś weszły na salony frontowymi 
drzwiami. 

Fantastyczne ekstrakty o dobroczynnym działaniu 
połączyliśmy w sposób, dzięki któremu możliwe jest 
maksymalne wykorzystanie ich właściwości. Działają
w synergii i harmonii. Oferujemy je bez polepszaczy 
smaku, w naturalnej formie proszków, które dodane do 
wody, ulubionych koktajli, smoothie czy jogurtów będą 
wspierać funkcjonowanie naszego organizmu. Nasze 
składy są uczciwe, nie oszczędzamy na surowcach. Dla 
nas superfoods to codzienny rytuał, chwila relaksu, 
moment zatrzymania i skupienia na własnym zdrowiu – 
zarówno psychicznym, jak �i fizycznym. 
Kto inny zadba o nas, jeśli nie my sami?



Kilka słów
o FA so good!® 
Fitness Authority® to producent suplementów dla 
sportowców z kilkunastoletnim doświadczeniem, który od 
2004 roku tworzy produkty doceniane są na całym świecie.

Jako FA so good!® należymy do wspaniałej rodziny
marek Fitness Authority®, jednak kierujemy nasze 
produkty nie tylko do osób aktywnych fizycznie.

FA so good!® stale ewoluuje, jednak główny cel, który 
przyświeca naszej marce od początku jej istnienia nie 
zmienił się. Zawsze dążymy do stworzenia produktów, 
które będą wolne od sztucznych dodatków, wypełniaczy
i chemii. Lata praktyki i obserwacji nauczyły nas, jak 
uzyskać najlepszą możliwą jakość życia i stworzyć 
produkty bezpieczne, naturalne i bez zbędnych dodatków.

Z czystym sumieniem i nieskrywaną radością możemy 
potwierdzić, że dziś marka FA so good!® to „czysta 
etykieta” (CLEAN LABEL)*.



Zawierają składniki 
tylko naturalnego 

pochodzenia – ekstrakty 
oraz wyciągi z ziół, 
warzyw i owoców. 

NATURALNE

Superfoods nie
zawierają sztucznych 

dodatków, wypełniaczy, 
konserwantów

i barwników.  

BEZ SZTUCZNYCH
BARWNIKÓW

Nie dodano cukru ani 
słodzików.  

BEZ DODATKU 
CUKRU

Kuracja odpowiednia 
dla każdego, bez

względu na wiek i płeć. 

ODPOWIEDNIE
DLA KAŻDEGO

Kompletny zestaw 
naturalnych substancji 
odżywczych w formie 
proszku, który możesz 
dodać do ulubionego 
posiłku lub napoju.

PROSTE W UŻYCIU





Dlaczego powstał
Green Detox? 

Co jest w środku? 

Detox, czyli oczyszczanie organizmu z produktów 
przemiany materii oraz toksyn to bardzo skomplikowany, 
ale niezbędny dla zachowania zdrowia każdego
człowieka proces. Odpowiedzialny jest za to cały nasz 
organizm, ale szczególną rolę odgrywają trzy narządy – 
wątroba, nerki i płuca. Ponieważ narządy te pracują 
nieustannie od momentu narodzenia przez 24 godziny na 
dobę, to warto zaoferować im wsparcie. Mogą nim być 
naturalne substancje zawarte w różnego rodzaju 
roślinach, w szczególności owocach i warzywach.

Chlorella, spirulina, młody jęczmień, miłorząb japoński, 
trawa pszeniczna, zielona herbata, burak, żen-szeń i wiele 
innych dóbr w postaci proszku, który jest jak prawdziwa, 
zielona bomba witaminowa, jednocześnie oczyszczająca 
organizm z zalegających toksyn. Wszystkie składniki to 
ekstrakty w 100% naturalne.



Błonnik jabłkowy 
Spirulina      Chlorella      Moringa  
Czystek      Lecytyna      Lucerna 

Miłorząb dwuklapowy      Zielona herbata

NATURALNY DLA WEGANBEZ BARWNIKÓW

ZAWARTOŚĆ W

Błonnik jabłkowy
Sproszkowana spirulina
Proszek Chlorella
Proszek z liści czystka
Proszek z liści moringi olejodajnej
Proszek z lecytyny sojowej
Ekstrakt z owoców czarnego bzu
Proszek z trawy jęczmiennej
Proszek z trawy pszenicznej
Proszek z ziaren owsa
Proszek z owoców jabłek
Proszek z liści lucerny
Ekstrakt z liści miłorzębu dwuklapowego

9 G

5000 mg
1036 mg

763 mg
691 mg
500 mg
272 mg
201 mg

79 mg
79 mg
78 mg
78 mg
65 mg
50 mg

180 G PROSZKU
20 DNI STOSOWANIA

20 SASZETEK
20 DNI STOSOWANIA

9 G

z sokiem z wodą

ze smoothie z jogurtem

działa detoksykująco

wspiera nerki

wspiera wątrobę

Psst! Produkt dostępny
także w saszetkach!



Dlaczego powstał
Immunity Booster?

Co jest w środku? 

Odporność to indywidualny system ochronny każdego 
człowieka, który odpowiada za umiejętność radzenia 
sobie z wirusami, bakteriami, grzybami, roztoczami
i innymi patogenami. Mogą występować w wodzie, 
powietrzu oraz przetworzonej i konserwowanej chemicznie 
żywności. Odporność nabywana jest od momentu 
narodzin i kształtuje się do okresu dojrzewania. Po tym 
czasie każdy z nas musi utrzymywać ją na odpowiednim 
poziomie, aby nie zapadać na różnego rodzaju choroby. 
Otaczająca nas przyroda oferuje wiele roślin, ziół, 
owoców czy warzyw, które dostarczają człowiekowi 
odpowiednich substancji aktywnych do wspierania 
układu odpornościowego.

Imbir, czosnek, cynamon, kurkuma, baobab, guava,
chrzan, granat, acerola, płatki róży i wiele innych roślin 
wspierających odporność – strażnika naszego organizmu. 
Przygotowane w formie naturalnych ekstraktów
i wymieszane razem są prawdziwa bombą witaminową 
dla naszego układu immunologicznego.



Psst! Produkt dostępny
także w saszetkach!

NATURALNY DLA WEGANBEZ BARWNIKÓW

ZAWARTOŚĆ W

Błonnik jabłkowy
Proszek z kłącza kurkumy
Ekstrakt z owoców dzikiej róży
Ekstrakt z owoców aceroli
     w tym witamina C
Cynamon mielony
Proszek z kłącza imbiru
Proszek z owoców rokitnika zwyczajnego
Proszek z owoców wiśni
Ekstrakt z owoców żurawiny
Proszek z jagód goji
Proszek z owoców granatu
Czosnek mielony
Ekstrakt z owoców czarnego bzu
Proszek z korzenia chrzanu
Proszek z owoców guavy
Proszek z owoców malin
Proszek z owoców baobabu
Proszek z jagód

%RWS – Referencyjne Wartości Spożycia

9 G

5000 mg
750 mg
500 mg
500 mg

125 mg (156% RWS)
250 mg
250 mg
250 mg
200 mg
200 mg
150 mg
125 mg
125 mg
125 mg
125 mg
100 mg
100 mg

50 mg
50 mg

180 G PROSZKU
20 DNI STOSOWANIA

20 SASZETEK
20 DNI STOSOWANIA

9 G

z sokiem z wodą

ze smoothie z jogurtem

działa przeciwzapalnie

działa przeciwwirusowo

wspiera odporność

Błonnik jabłkowy 
Kurkuma      Dzika róża      Acerola

Cynamon      Imbir      Rokitnik
Granat      Czosnek      Chrzan



Dlaczego powstał
Red Antioxidants? 

Co jest w środku? 

Działanie antyoksydantów polega na skutecznym usuwaniu 
wolnych rodników z naszego organizmu. Powstają one 
podczas podstawowych procesów życiowych, lecz ich 
produkcja jest szczególnie wzmożona przy złych nawykach 
żywieniowych, zanieczyszczonym powietrzu czy
w okresach długotrwałego stresu. Jeżeli równowaga
między ilością wytwarzanych wolnych rodników a ich 
neutralizacją przez antyoksydanty zostaje zachwiana, 
układ odpornościowy staje się osłabiony, przez co zwiększa 
się ryzyko zapadnięcia na różnego rodzaju choroby.

Starannie wybrane i wyselekcjonowane przez nas 
ekstrakty z warzyw i owoców o silnych właściwościach 
antyoksydacyjnych, bez żadnych zbędnych dodatków. 
Antyoksydanty – inaczej przeciwutleniacze – to naturalne 
substancje aktywne występujące w owocach, warzywach, 
roślinach i ziołach. Ich aktywność jest kluczowa dla 
zdrowia organizmu, zmniejszenia ryzyka powstania wielu 
schorzeń, a także spowolnienia procesów starzenia.



Psst! Produkt dostępny
także w saszetkach!

NATURALNY DLA WEGANBEZ BARWNIKÓW

ZAWARTOŚĆ W

Błonnik z czarnej porzeczki
Ekstrakt z owoców dzikiej róży
Ekstrakt z owoców aceroli
     w tym witamina C
Proszek z korzenia czerwonego buraka
Ekstrakt z owoców acai
Ekstrakt z owoców czarnego bzu
Proszek z owoców czarnej porzeczki
Proszek z owoców wiśni
Ekstrakt z owoców żurawiny
Proszek z jagód goji
Proszek z owoców guavy
Proszek z owoców malin
Proszek z owoców baobabu
Proszek z jagód

%RWS – Referencyjne Wartości Spożycia

9 G

5000 mg
800 mg
750 mg

187,5 mg (234% RWS)
750 mg
330 mg
250 mg
200 mg
200 mg
200 mg
150 mg
100 mg
100 mg

50 mg
50 mg

180 G PROSZKU
20 DNI STOSOWANIA

20 SASZETEK
20 DNI STOSOWANIA

9 G

z sokiem z wodą

ze smoothie z jogurtem

Błonnik z czarnej porzeczki 
Dzika róża      Acerola      Burak
Acai      Czarny bez      Żurawina

Goji      Malina      Borówka
działa detoksykująco

wspiera odporność

zwalcza stres oksydacyjny



Dlaczego powstał
Adaptogen Mix? 

Co jest w środku? 

„Zjada mnie stres” – niby to tylko powiedzenie, ale jest
w tym ziarno prawdy… Przygotowaliśmy ADAPTOGEN 
MIX, ponieważ osobiście nie możemy Was wesprzeć 
podczas codziennej walki ze stresem, ale adaptogeny 
zawarte w naszym miksie zdecydowanie tak! Wysyłamy 
do Was prywatną armię, która zawalczy o przywrócenie 
w organizmie równowagi. Skuteczność tych roślin
polega na oddziaływaniu na cały organizm, a nie na 
poszczególne narządy. Pomagają od środka przystosować 
się do trudnych, stresujących warunków, działając jak 
najlepszy wewnętrzny sojusznik.

Mieszanka dobroczynnych ekstraktów roślinnych, zwanych 
adaptogenami. Ich wspólną cechą jest skuteczne 
niwelowanie stresu fizycznego i psychicznego oraz 
adaptacja organizmu do niesprzyjających warunków 
zewnętrznych. Są to całkowicie naturalne substancje 
aktywne o normalizującym wpływie na cały organizm, 
jedncześnie – w przeciwieństwie do różnego
rodzaju stymulantów i używek – nie uzależniają.



NATURALNY DLA WEGANBEZ BARWNIKÓW

ZAWARTOŚĆ W

Błonnik kakaowy
Cynamon mielony
Proszek z kłącza kurkumy
Ekstrakt z owoców czarnego bzu
Proszek z owoców granatu
Proszek z lecytyny sojowej
Sproszkowana spirulina
Ekstrakt z liści bakopy drobnolistnej
(50% bakozydów)
Ekstrakt z korzenia ashwagandy
(1,5% witanolidów)
Ekstrakt z liści miłorzębu dwuklapowego
Proszek Chlorella
Ekstrakt z korzenia różeńca górskiego
(3% rozawin)
Proszek z korzenia żeń-szenia syberyjskiego
Proszek z korzenia traganka błoniastego
Ekstrakt z liści zielonej herbaty
Ekstrakt z pestek winogron

%RWS – Referencyjne Wartości Spożycia

9 G

5000 mg
750 mg
750 mg
662 mg
500 mg
272 mg
186 mg
120 mg
(60 mg)
100 mg
(1,5 mg)

80 mg
51 mg
50 mg

(1,5 mg)
5 mg
4 mg
3 mg
2 mg

180 G PROSZKU
20 DNI STOSOWANIA

20 SASZETEK
20 DNI STOSOWANIA

9 G

z sokiem z wodą

ze smoothie z jogurtem

poprawia koncentrację

przywraca równowagę

niweluje uczucie stresu

Błonnik kakaowy 
 Bakopa drobnolistna      Ashwaganda

Miłorząb dwuklapowy      Różeniec górski   
Żeń-szeń      Zielona herbata



Dlaczego powstał
Perfect Collagen? 

Co jest w środku? 

Stworzony przez nas kompleks powstał, aby wspomóc 
regenerację i odbudowę chrząstki stawowej, produkcję 
kolagenu na powierzchni kości i stawów, a także mazi
i płynów, które odpowiadają za ich prawidłowe funkcjonowanie.

Uzupełniające się wzajemnie połączenie peptydów 
kolagenu wołowego z MSM (postać organiczna siarki), 
glukozamina, chondroityna, kwas hialuronowy i witamina C 
w kompleksie, czyli połączenie kwasu askorbinowego
z ekstraktem z dzikiej róży i owocami z wiśni acerola. 
Ekstrakty te zawierają flawonoidy, które gwarantują 
stopniowe uwalnianie i wykorzystanie witaminy C przez 
nasz organizm. Wszystko to w prawidłowym połączeniu 
działa jak ogromna machina wspomagająca regenerację
i odbudowę chrząstki stawowej, wzmacniająca strukturę 
włosów oraz regenerację paznokci i skóry.



BEZ DODATKU 
CUKRU

NATURALNY BEZ BARWNIKÓW

ZAWARTOŚĆ W

Hydrolizowany kolagen
Metylosulfonylometan (MSM)
Siarczan glukozaminy
     w tym glukozamina
Siarczan chondroityny
     w tym chondroityna
Witamina C
Sproszkowany owoc dzikiej róży
Ekstrakt z owoców aceroli
     w tym witamina C
Kwas hialuronowy

%RWS – Referencyjne Wartości Spożycia

5 G

2733,3 mg
666,7 mg

500 mg
300 mg
400 mg
360 mg

291,6 mg (365% RWS)
208,3 mg
166,6 mg

41,6 mg (52% RWS)
33,3 mg

450 G PROSZKU
30 DNI STOSOWANIA

5 G

z sokiem z wodą

ze smoothie z jogurtem

wzmacnia paznokcie

wzmacnia włosy

wspiera odbudowę chrząstek

Peptydy kolagenu 
MSM      Siarczan chondroityny      

Glukozamina
Acerola      Kwas hialuronowy



Dlaczego powstał
Marine Collagen?

Co jest w środku? 

Kolagen to jedno z najważniejszych białek ludzkich,
które stanowi ponad 30% wszystkich białek, a w 
przypadku skóry właściwej aż 70%. Jest bezwzględnie 
najważniejszym białkiem strukturalnym, odpowiedzialnym 
za budowę skóry, włosów, paznokci, ścięgien, chrząstki 
stawowej oraz naczyń krwionośnych. Bez odpowiedniego 
poziomu kolagenu organizm ludzki nie jest w stanie 
prawidłowo funkcjonować.

Beauty Marine Collagen zawiera opatentowany kolagen 
morski Peptan® F. Przeprowadzone badania wykazały, że 
spożywanie 5 g kolag enu Peptan® F dziennie przez 90 
dni zmniejsza zmarszczki wokół oczu o 13% i aż o 10% 
wokół ust. Dla bardziej efektywnego działania 
wzbogacono go w kwas hialuronowy i witaminę C tylko 
naturalnego pochodzenia – z owoców dzikiej róży, 
baobabu, camu camu i aceroli. Wszystkie te owoce maja 
wysoką koncentrację naturalnej witaminy C o bardzo 
dobrej przyswajalności i stopniowym uwalnianiu w 
zależności od zapotrzebowania organizmu.



NATURALNY BEZ BARWNIKÓW

ZAWARTOŚĆ W

Kolagen rybi Peptan® F
Proszek z owoców dzikiej róży
Proszek z owoców camu camu
Proszek z owoców baobabu
Ekstrakt z owoców aceroli
     w tym witamina C
Kwas hialuronowy

%RWS – Referencyjne Wartości Spożycia

7 G

5000 mg
666,6 mg

580 mg
333,3 mg

320 mg
80 mg (100% RWS)

100 mg

210 G PROSZKU
30 DNI STOSOWANIA

7 G

z sokiem z wodą

ze smoothie z jogurtem

Peptydy kolagenu 
Camu Camu      Baobab  

Acerola      Kwas hialuronowy

BEZ DODATKU 
CUKRU

wzmacnia włosy

poprawia nawilżenie skóry

redukuje zmarszczki





SUPERFOODS
są dokładnie tym,
o czym myślisz...

SUPER ZDROWĄ
ŻYWNOŚCIĄ! 



Wsparcie
marketingowe 
(DYSPOZYTORY) 

15x PERFECT COLLAGEN

24x BEAUTY MARINE COLLAGEN

18x ADAPTOGEN MIX

18x IMMUNITY BOOSTER

18x GREEN DETOX

18x RED ANTIOXIDANTS



180 g
Puszka

12
Karton zbiorczy

1440
Na palecie

180 g
Puszka

12
Karton zbiorczy

1440
Na palecie

180 g
Puszka

12
Karton zbiorczy

120
Na palecie

180 g
Puszka

12
Karton zbiorczy

120
Na palecie

210 g
Puszka

12
Karton zbiorczy

120
Na palecie

450 g
Puszka

6
Karton zbiorczy

120
Na palecie

20x9 g
Saszetki

12
Karton zbiorczy

1188
Na palecie



Fitness Authority® Sp. z o.o.
ul. Konna 40,
80-174 Otomin, Polska

*„CZYSTA ETYKIETA” odnosi się do produktów, które mają proste, krótkie składy, są naturalnego pochodzenia, nisko przetworzone i rzetelnie 
oznakowane. Nie zawierają dodatków oraz zanieczyszczeń, ulepszaczy smaku lub wypełniaczy.

Peptan® F jest opatentowanym produktem i zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Rousselot INC.

Materiały i informacje zawarte w niniejszym katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 
Kodeks cywilny („Kodeks cywilny), a mają jedynie charakter informacyjny. Skład jakościowy i ilościowy produktów prezentowanych w katalogu może 

ulec zmianie. Katalog stanowi zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego.

@sogoodpl @fa_sogood fanutrition.eu sogood.pl


