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STOISKO

DORSIM

Firma Dorsim powstała w  celu produkcji i  dystrybucji suplementów 

diety.

Jesteśmy zespołem ludzi, którzy z wielką pasją i determinacją działają 

w celu zapewnienia naszym klientom zadowolenia i satysfakcji.

Nasza oferta jest skierowana do osób różnej płci, w  różnym wieku, 

o różnym stopniu aktywności fizycznej. 

Posiadamy OrSi - Krzem organiczny, który jako nośnik informacji, jest 

niezbędny do komunikacji mózgu z ciałem. 

Podstawą naszego założenia biznesowego jest działanie przynoszą-

ce korzyści szeroko rozumianej społeczności poprzez podnoszenie 

świadomości w aspekcie potrzeby prowadzenia zdrowego stylu życia, 

zdrowego odżywiania i odpowiedniej suplementacji.

Biuro handlowe:

ul. Puławska 405A lok.20, 02-801 Warszawa

DORSIM® Sp. z o. o. Polska

ul. 1-go Maja 36, 05-281 Urle

Tel./fax.: 48 22 403 63 55

Tel.: 48 22 403 63 56

biuro@dorsim.pl

www.dorsim.pl 

STOISKO

BSN

Bio-Engineered Supplements and Nutrition, czyli BSN powstało 

w 2001 roku na Florydzie w USA.

Głównym założeniem firmy jest pomaganie konsumentom w osiąganiu 

swoich celów, dzięki temu BSN jest jedną z najpopularniejszych marek 

w USA oraz na całym świecie.

Flagowym produktem BSN jest NO-Xplode, który był pierwszym pro-

duktem przed treningowym w historii.

Na Targach FIWE firma prowadzi również degustację (test smaku) no-

wej odsłony kultowego białka o zróżnicowanym czasie wchłanialności 

- Syntha-6 EDGE.

STOISKO

BODYPAK

Sport Definition® to nasza wizja sportu i  sportowej suplementacji 

diety. W  naszej pracy wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia nauki 

i techniki. Dzięki temu nasze produkty są idealnie zbalansowane pod 

względem wartości odżywczej. Każdy z produkowanych przez nas pro-

duktów posiada niezbędne certyfikaty i atesty, dzięki czemu jesteśmy 

pewni, że produkt, który dostarczamy jest najwyższej jakości.

Sport Definition® is our own vision of sport and sport nutrition. In 

our work we use the latest achievements of science and technology. 

Thanks to this our products are properly balanced in terms of nutrient 

content. Since they are all certified to the highest standards, we can be 

sure that the products we produce are of the very best quality.

SportDefinition®

ul. Paderewskiego 19

14-400 Pasłęk

www.sportdefinition.pl

Wyłączny dystrybutor:

BODYPAK®

sportdefinition@bodypak.pl

STOISKO

BIOTECHUSA

BioTechUSA jest jednym z największych na świecie producentów su-

plementów diety z  dystrybucją w  60 krajach. Opracowała profesjo-

nalną gamę suplementów diety zaspokajających wszystkie potrzeby, 

zapewniając pomoc wszystkim tym, którzy chcą kształtować swoje 

ciało i zmienić styl życia. 

BioTechUSA is one of the world’s biggest nutrition supplements manu-

facturer distributing into 60 countries. It has developed its professional 

range of dietary supplements for all needs with the intention to provide 

help to all those who wish to shape their bodies and change their life-

styles.

Nikoletta Pintér-Kiss

Country Manager Poland

kissn@biotechusa.com

Mob: +48 889 571 897

www.biotechusa.com


